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Kommunens ekonomi för alla intresserade
Vid kommunfullmäktiges sammanträde denna dag ska årsredovisningen för 2005
behandlas.
Välkommen med frågor och synpunkter
Dessutom har allmänheten möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen till
förtroendevalda och anställda under kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Upplysningar om kommunens ekonomi kan lämnas av Göran Gyllenkrok, tfn. 26 91 11,
Anders Gripne tfn 26 91 25 eller Mikael Vollbo, tfn 26 91 10.
Den som önskar kan i förväg skicka/lämna frågorna till Kommunfullmäktige,
Ledningskontoret, Klosterplan 2, 621 81 Visby.
Frågestunden äger rum i Sjöviksgården, Ljugarn kl. 13.00.
Därefter fortsätter sammanträdet med bl.a. behandling av kommunens årsredovisning för år 2005.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på kommunens hemsida: www.gotland.se, kan hämtas på
Ledningskontoret, Klosterplan 2, Visby, eller beställas per tfn 26 93 18 .
Ärendelistan återfinnes här nedan.

Välkomna!

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering

2.

Årsredovisning och ansvarsfrihet för förvaltningen 2005
a) Allmänhetens frågestund
b) Revisorernas berättelse
• Beviljande av ansvarsfrihet
• Godkännande av årsredovisning

3.

Tilläggsanslag för åtgärder vid Korpen och Mariahemmet

4.

Reglemente för krisledningsnämnd

5.

Revidering av Ekoprogram och kretsloppsplan. Motion

6.

Försök med koldioxidneutral energiförsörjning. Motion

7.

Kommunal folkomröstning om valfrihet i barnomsorgen. Motion

8.

Stipendier till studerande vid Högskolan. Motion

9.

Revidering av Näringsutvecklingsprogram. Motion

10.

Slopa ”Bussiga kortet” i Visby. Medborgarförslag

11.

Ansvaret för de äldre. Medborgarförslag

12.

Gotland som GMO-fri zon. Ett område där man inte använder genmodifierade grödor och foder till djuren. Medborgarförslag

13.

Uppförande av klocka vid Östercentrum. Medborgarförslag

14.

Differentierad handläggningstid för medborgarförslag . Medborgarförslag

15.

Fyllnadsval:
a) En ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2006 års utgång
(efter Erik Fransson (s) som avsagt sig uppdraget)

b) En ledamot i Skattenämnden för Skattekontoret Norrköping t.o.m.
2006 års utgång (efter avlidne Torsten Gustafsson-Gyllensten, s)
16.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svenssons (s) svar på
Britt-Marie Klintströms (c) interpellation om tillnyktringsenheten

17.

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgrens (s) svar på Göran
Örtbrants (m) interpellation om beredskap vid större olyckor. Överlämnad
till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s)

18.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svenssons (s) svar på
Solveig Artsmans (m) interpellation om indragning av Slite-ambulansen
nattetid.

19.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svenssons (s) svar på
Hans-Erik Svensson (s) interpellation om ambulanstjänster på norra Gotland

20.

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) svar på Håkan
Onsjös (m) interpellation om utbyggnad av begravningsplats för smådjur

21.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svenssons (s) svar på
Lena Linds (mp) interpellation om Framtidsutredningen ”Den gotländska
hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning”

22.

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgrens (s) svar på Göran
Örtbrants (m) interpellation om färjetrafiken

23.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svenssons (s) svar på
Lena Celions (m) interpellation om kvalitetsarbetet i sjukvården på Gotland

24.

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (s) svar på Lars
Thomssons (c) interpellation om effekterna av den snörika vintern

25.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Jan Grimlunds (mp) svar på
Solveig Artsmans (m) interpellation om skadliga halter av fluor i det
gotländska dricksvattnet

26.

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgrens (s) svar på Lena Linds (mp)
interpellation om kommunens kostverksamhet. Överlämnad till hälsooch sjukvårdsnämndens ordförande

27.

Anmälan av nya medborgarförslag

28.

Ev. enkla frågor

29.

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
Sjöviksgården i Ljugarn för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
kommunfullmäktiges ärenden.
Visby den 15 april 2006
CLAES-GÖRAN NILSSON
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Årsredovisning för 2005 samt ansvarsfrihet
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 103

•

Årsredovisning 2005 - OBS länk i PDF-format 3,52 MB

•

Revisionsberättelse 2006-04-06

•

Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2005

•

Revisionsrapport: Revisorernas redogörelse för år 2005

•

Jävslista

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-14

Ks § 103
Au § 84

Bokslut 2005: Årsredovisning

Årsredovisningen för 2005 förelåg i korrektur. Det redovisade resultatet uppgick
till + 82 mnkr. Tidigare ackumulerade underskott (35,4 mnkr) har därmed kunnat
regleras i enlighet med kommunallagens krav.
Anders Gripne och Mats Magnusson, ledningskontoret, samt Mikael Wollbo,
konsult- och servicekontoret, orienterade om årsredovisningen för 2005 och
måluppfyllelse.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Årsredovisningen godkänns.

•

Inom ramen för eget kapital avsätts 44,5 mnkr som pensionsreserv.

2006-04-06

Kommunfullmäktige i Gotlands kommun

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2005
Vi har granskat kommunens styrelsers och nämnders verksamhet. Granskningen har
utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunens revisionsreglemente.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning och givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse” och därtill bifogade granskningsrapporter.
Kommunen redovisar ett positivt resultat med 81,9 mkr och har uppfyllt balanskravet
år 2005. Efter 2005 finns inget återstående negativt resultat från tidigare år att reglera.
Under en följd av år har det inom nämnderna funnits en obalans mellan ekonomi och
verksamhet. Vi noterar att kommunledning och nämnder åtgärdat dessa obalanser.
Enda undantaget är hälso- och sjukvårdsnämnden.
Enligt kommunallagen 9 kap 9 § skall revisorerna bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt i syfte att
skapa en god ekonomisk hushållning. Vi bedömer att de mål kommunfullmäktige
fastställt avseende ekonomin har uppnåtts. Vi bedömer att de mål kommunfullmäktige fastställt avseende verksamheten i allt väsentligt uppnåtts i enlighet med den redovisning som lämnats i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet
Gotlands kommuns revisorer föreslår kommunfullmäktige att bevilja nämnder,
styrelser samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2005 års
förvaltning.
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Revisorerna riktar dock kritik mot hälso- och sjukvårdsnämnden för att de inte
klarat sitt ekonomiska uppdrag. Nämnden redovisar ett underskott mot budget
motsvarande 23,5 mkr. Orsaken till att revisorerna inte, liksom förra året, riktar en anmärkning mot nämnden är de betydande ansträngningar och de åtgärder som nämnden vidtagit för att nå ekonomisk balans. Vi förutsätter att detta
målinriktade arbete fortsätter och att balans uppnås för 2006.
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Staffan Bergwall (m)
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Staffan Bergwall har inte deltagit i granskningen av tekniska nämnden. Lena Eneqvist
har inte deltagit i granskningen av kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden. Göran Andersson har inte deltagit i granskningen av social- och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Jan Alamo har inte deltagit i granskningen
av folkhögskolestyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.
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1. Sammanfattande bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Den finansiella analysen i förvaltningsberättelsen ger en bra beskrivning av kommunens ekonomiska ställning och utveckling.
Vår samlade bedömning är också att förvaltningsberättelsen, i sin helhet, genom sitt innehåll
och sin genomtänkta struktur ger en mycket god samlad översikt över kommunens ekonomi
och verksamhet.
Kommunen redovisar ett positivt resultat med 81,9 mkr och har uppfyllt balanskravet år
2005. Vi bedömer också att förvaltningsberättelsen uppfyller kraven avseende upplysningar
om redogörelse kring balanskravet. Efter 2005 finns inget återstående negativt resultat från
tidigare år att reglera.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive finansnettot
uppgår till 97,6 % jämfört med 100,6 % för 2004. Nämnderna redovisar totalt en positiv budgetavvikelse på 28 mkr jämfört med en negativ avvikelse 2004 på 46 mkr. Endast hälso- och
sjukvårdsnämnden redovisar underskott med 23,5 mkr. Finansnettot har förbättrats marginellt
med 0,3 mkr och är fortfarande negativt med 15,1 mkr.
Vår bedömning är att den redovisning som lämnas i förvaltningsberättelsen ger fullmäktige
mycket goda förutsättningar att kunna utvärdera mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning. Förutsättningar för detta är den genomtänkta strukturen som används i form av balanserad styrning. Uppföljningen enligt logiken i balanserad styrning, d v s
styrkort, 2005 genomsyrar förvaltningsberättelsen och integrerar på ett bra sätt verksamhet
och ekonomi. Vi har noterat att nämndernas förvaltningsberättelser, generellt inte är strukturerade på samma sätt som i den ”kommungemensamma” förvaltningsberättelsen, d v s enligt
styrkortslogiken. En gemensam struktur skulle givetvis ytterligare stärka den samlade årsredovisningens kvalitet. Vi har dock erfarit att en sådan utveckling kommer att ske i 2006 års
årsredovisning.
Målavstämningen sker dels i form av ”avstämning av målbild Gotland 2007” dels enligt
styrkortsstrukturen. Kommunen har tre finansiella mål för mandatperioden 2004 – 2006.
Samtliga finansiella mål har uppfyllts under 2005. Övriga mål är nedbrutna i styrtal, enligt
logiken i den balanserade styrningen. Dessa avrapporteras också på ett tydligt sätt. Sammantaget är det vår bedömning att rapporteringen ger tydliga indikationer avseende måluppfyllelsen.
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2.

Inledning

2.1

Bakgrund

Den kommunala redovisningslagen (KRL) gäller fr o m 1998 och reglerar externredovisningen. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av
Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Kommunstyrelsen ansvarar enligt
kommunallagen för årsredovisningen.
När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt
som fullmäktige bestämmer.

2.2

Revisionsfråga och metod

Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för
denna uppgift är syftet med granskningen av årsredovisningen att bedöma om den är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning och i enlighet med normgivning, främst
från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen som sker utifrån ett väsentlighets- och
riskperspektiv skall besvara följande revisionsfrågor:
x Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.
x Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande.
Med rättvisande räkenskaper avses fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, periodisering, värdering, äganderätt och förpliktelser samt innehåll och presentation.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
x förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning)
x resultaträkning
x finansieringsanalys
x balansräkning
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x sammanställd redovisning
Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk
hushållning som fullmäktige beslutat om.
Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har ej granskats inom ramen för årsredovisningen
utan ingår istället i granskningen av den övergripande ansvarsutövningen (särskild rapport).
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och
genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om
årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar därför att
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår
granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.

3. Granskningsresultat
3.1 Förvaltningsberättelse
I KRL kap 4 framgår det att kommunen skall upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall innehålla:

3.1.1

-

en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet (KRL 4:1)

-

särskilda upplysningar om de anställdas sjukfrånvaro (KRL 4:1 a)

-

samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet (KRL 4:2)

-

en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande
verksamheten (KRL 4:3)

-

en redovisning av hur det negativa resultatet skall regleras (KRL 4:4)

-

en utvärdering av mål för god ekonomisk hushållning (KRL 4:5)

-

sådana upplysningar som avses i KLR 4:1 skall också omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer (KRL 8:1).

Översikt över utvecklingen av verksamheten
Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om:
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x sådana förhållanden, som inte skall redovisas i balansräkning eller resultaträkning, men
som är viktiga för bedömning av ekonomin
x händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess
slut
x förväntad utveckling
x väsentliga personalförhållanden
x annat av betydelse för styrning och uppföljning
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt överensstämmer med kraven i KRL. Vår samlade bedömning är att förvaltningsberättelsen genom
sitt innehåll och sin genomtänkta struktur ger en mycket god översikt över kommunens ekonomi och verksamhet. Beträffande utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts hänvisas till avsnitt 3.1.5. Vår samlade bedömning är att den redovisning
som lämnas i förvaltningsberättelsen bör ge fullmäktige mycket goda förutsättningar att kunna utvärdera mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild av kommunen. För 2005 redovisas ett överskott på 81,9 mkr.
Vår bedömning är att den finansiella analysen i förvaltningsberättelsen ger en mycket god
bild av den finansiella situationen. Vi anser dock att den finansiella analysen kan utvecklas i
riktning att bli något mer framtidsorienterad.
Under avsnittet finansiell analys visas och beskrivs finansiella nyckeltal. Nettokostnadernas
andel av skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive finansnettot uppgår till 97,6 %
jämfört med 100,6 % för 2004. Nämnderna redovisar totalt en positiv budgetavvikelse på 28
mkr jämfört med en negativ avvikelse 2004 på 46 mkr. Endast hälso- och sjukvårdsnämnden
redovisar underskott med 23,5 mkr. Finansnettot har förbättrats marginellt med 0,3 mkr och
är fortfarande negativt med 15,1 mkr.
Kommunen har tre finansiella mål för mandatperioden 2004 – 2006. Uppfyllelsen av målen
för 2005 är följande:
1. Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Målet har uppnåtts.
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2. Nyinvesteringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras fullt ut med egna
medel
Målet har uppnåtts.
3. Återbetalning av låneskulden avseende investeringar i skattefinansierad verksamhet
skall påbörjas
Målet har uppnåtts. Avbetalning på de långfristiga lånen har skett med 25 mkr.
Vår bedömning är att de finansiella målen bör kunna preciseras i syfte att bli ett effektivare
styrinstrument. I den strategiska planen och budget 2006-2008 finns också en sådan precision
som vi efterlyser.
Händelser av väsentlig betydelse
I förvaltningsberättelsen finns väsentliga händelser beskrivna under avsnittet ”Viktiga omvärldsfaktorer – avstämning av målbild Gotland 2007”. Viktiga händelser framgår också av
nämndernas verksamhetsberättelser.
Förväntad utveckling
Det är viktigt att veta vilka förutsättningar kommunen har framöver, vilka krav som kommer
att ställas på kommunal service, vilka konsekvenser detta får på kommunens ekonomi och
vilka prioriteringar som måste göras. Framtidsperspektivet finns i nämndernas verksamhetsberättelser. Vi bedömer att utvecklingen på sikt behöver lyftas fram tydligare i förvaltningsberättelsen. Detta är speciellt viktigt när det gäller verksamheterna inom social- och omsorgsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden.
Väsentliga personalförhållanden
Avsnittet om personalen ger en bra information om olika områden, bl a personalpolitik, arbetsmiljö, ledar- medarbetarutveckling m m. Analys och redogörelse för 2005 samt framtiden
kompletteras på ett åskådligt sätt med olika diagram där utvecklingstrenden framgår tydligt.
Redovisning av sjukfrånvaron har skett i enlighet med bestämmelsen i KRL. Sjukfrånvaron
visas i form av diagram. Perspektivet medarbetare/ledare återfinns också i styrkortet med
framgångsfaktorer och styrtal. Dessa avrapporteras också på ett informativt sätt.
Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av kommunens
verksamhet
Detta område avser information och analys rörande måluppfyllelse, prestationer och kvalitet i
verksamheterna. Kommunens årsredovisning och förvaltningsberättelse ger en mycket god
bild i dessa avseenden. Vår samlade bedömning är att den redovisning som lämnas i förvaltningsberättelsen ger fullmäktige mycket goda förutsättningar att kunna utvärdera mål och
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riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Förutsättningar för detta är
den genomtänkta strukturen som används i form av balanserad styrning och dess styrkort.
Uppföljning av styrkort 2005 genomsyrar förvaltningsberättelsen och integrerar på ett bra sätt
verksamhet och ekonomi. Vi har noterat att nämndernas förvaltningsberättelser, generellt inte
är strukturerade på samma sätt som den ”kommungemensamma” förvaltningsberättelsen, dvs
enligt styrkortslogiken. En gemensam struktur skulle givetvis ytterligare stärka den samlade
årsredovisningens kvalitet. Vi har dock erfarit att en sådan utveckling kommer att ske i 2006
års årsredovisning.
Kommunens ambitioner avseende miljöfrågor ingår i perspektivet samhälle. En särskild miljöredovisning ingår i förvaltningsberättelsen. I likhet med tidigare år bedömer vi att kommunens ambition inom miljöområdet beskrivs på ett bra sätt. Diagrammen ger en bra belysning
av utvecklingen inom olika miljöområden. I miljöredovisningen återfinns också avstämning
av måluppfyllelsen för några mål.
3.1.2

Investeringsredovisning
Vi har granskat att:
x investeringsredovisningen visar kommunens totala investeringsverksamhet
x investeringsredovisningen är uppställd enligt god redovisningssed
x beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med årets bokföring
x posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkningen och finansieringsanalysen
x jämförelse med tidigare år görs
x avvikelser i förhållande till budget och investeringskalkyler har analyserats och kommenterats.
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av årets investeringar. Nettoinvesteringarna uppgår till 310,3 mkr, exklusive inkomster från fastighetsförsäljningar. Nettoinvesteringarna inklusive försäljningsinkomster uppgår till 292,1 mkr.
Följande iakttagelser har gjorts vid granskningen av investeringsredovisningen:
x Ett av investeringsprojekten benämns PU-investering och utfallet uppgår till 16,3
mkr. Investeringarna avser underhållsåtgärder i samband med ombyggnader av lokaler. Enligt god redovisningssed så ska periodiskt underhåll redovisas som kostnader,
om insatserna inte är standardhöjande. Underhållsinsatserna som är bokförda på investeringsprojektet är klassificerat som standardhöjande.
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x Ombyggnad för bagagehantering i Visby hamn har inneburit investeringsutgifter med
2210 tkr. Endast 1993 tkr har aktiverats.
x Ett investeringsprojekt benämns IT och utfallet uppgår till 3,1 mkr. Det är viktigt att
investeringsprojektet har en tydlig text så att den kan härledas till rätt verksamhet.
Flera projekt benämns Övriga inventarier, vilket inte är tillfredsställande. Problem
uppstår i nästa steg när de ska aktiveras i anläggningsregistret, då projekten är svåra
att härleda.
x Fastighetsförsäljningar under 2005 har stämts av mot anläggningsregistret och samtliga justeringar var utförda.
x Nettoinvesteringarna avviker mot fastställd budget med totalt 88,0 mkr vilket motsvarar 23 %. Avvikelsen kommenteras inte i förvaltningsberättelsen vilket är en brist.
Aktiverade utgifter och inkomster i anläggningsregistret har stämts av mot investeringsredovisningen. Kommunens anläggningsregister består av tre delar – tekniska förvaltningens, affärsdrivande och övriga kommunen. Jämförelsen redovisas här nedan:

Anläggn reskontra övr kommunen
Anläggn reskontra Tekniska förv
Anläggningsreskontran Affärsdr
Summa
Pågående investeringar tom 2004
Summa
Investeringsredovisningen 2005
Differens

Utgifter,
Inkomster, Nettoinvestkr
tkr
tering, tkr
-106 671
16 729
-89 942
-208 374
23 861
-184 513
-83 940
2 723
-81 217
-398 985
43 313
-355 672
63 713
-291 959
-336 446
44 386
-292 059
100

Pågående investeringar tom 2004 har aktiverats med 63 713 tkr och ingår i anläggningsregistrets saldo. Pågående investeringar tom 2004 ingår inte i investeringsredovisningen 2005.
Vid avstämning mellan huvudbok och anläggningsregister fanns en differens med 109 tkr på
kontot för inventarier.
3.1.3

Driftredovisning
Vi har granskat att:
x budgeterade och redovisade kostnader och intäkter redovisas i sammanfattning
x redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från den systematiska bokföringen
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x samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och redovisning
x jämförelse med tidigare år görs
x driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och fastställda mål
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. I respektive nämnds egen verksamhetsberättelse görs jämförelse med tidigare år, dock inte i den sammanfattande driftredovisningen.
För kommentarer till analys i förhållande till ekonomi och fastställda mål hänvisas till särskild granskningsrapport angående ansvarsutövande.
3.1.4

Balanskrav
Vi har granskat
x kommunens bedömning av om balanskravet har uppfyllts
x om det i förvaltningsberättelsen anges när och på vilket sätt man avser att göra den i kommunallagen (KL 8:5) föreskrivna reglering i de fall ett negativt resultat uppvisas
x om det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om hur tidigare års negativa resultat
har reglerats
x om det i förvaltningsberättelsen framgår skälen till att inte reglera ett negativt resultat, i
de fall fullmäktige har beslutat att en sådan reglering inte skall ske.
Bedömning och iakttagelser
Kommunen redovisar ett positivt resultat med 81,9 mkr och har uppfyllt balanskravet år
2005.
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen uppfyller kraven avseende upplysningar om redogörelse kring balanskravet. Efter 2005 finns inget återstående negativt resultat från tidigare år
att reglera.

3.1.5

God ekonomisk hushållning

Vi har granskat:
x Måluppfyllelsen för fullmäktiges verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
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x Måluppfyllelsen för fullmäktiges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
Bedömning och iakttagelser
Finansiella mål
Kommunen har tre finansiella mål för mandatperioden 2004 – 2006. Uppfyllelsen av målen
för 2005 är följande:
1. Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Målet har uppnåtts.
2. Nyinvesteringar i skattefinansierad verksamhet skall finansieras fullt ut med egna
medel
Målet har uppnåtts.
3. Återbetalning av låneskulden avseende investeringar i skattefinansierad verksamhet
skall påbörjas
Målet har uppnåtts. Avbetalning på de långfristiga lånen har skett med 25 mkr.
Vår bedömning är att de finansiella målen bör kunna preciseras i syfte att bli ett effektivare
styrinstrument. I den strategiska planen och budget 2006-2008 finns också en sådan precision
som vi efterlyser.
Verksamhetsmål och riktlinjer
Mål och måluppfyllelse redovisas i förvaltningsberättelsen. Detta sker i dels i form av ”avstämning av målbild Gotland 2007” dels enligt strukturen, balanserad styrning. I denna redovisning är styrkortets mål nedbrutna i styrtal som avrapporteras. Sammantaget är det vår bedömning att rapporteringen ger tydliga indikationer avseende måluppfyllelsen.
För att kunna ge en fullständig bild rörande måluppfyllelsen behöver dock nämndernas förvaltningsberättelser vara strukturerade enligt samma logik som den ”kommungemensamma”
förvaltningsberättelsen. Vi har erfarit att en sådan gemensam struktur kommer att finnas i årsredovisning 2006.
Enligt kommunallagens 8 kap. 9a§ skall revisorerna också bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Ett av underlagen för att kunna göra
en sådan bedömning utgörs av årsredovisningen. Följande frågeställningar är väsentliga för
att kunna göra bedömningen:
•

Har fullmäktige fastställt mål/uppdrag för ekonomi och verksamhet?
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•
•
•
•

Har nämnderna preciserat och beslutat om mål för den egna verksamheten utifrån
fullmäktiges mål?
Har nämnderna implementerat målen i sin verksamhet?
Hur säkerställer nämnden att målen uppfylls? Hur sker rapportering till nämnden?
Hur och vad rapporteras till fullmäktige?

Svaren på frågeställningarna ovan kan givetvis inte endast hämtas från årsredovisningen. Frågorna indikerar dock tydligt att styrsignalerna, på ett tydligt sätt, ska utgå från fullmäktige.
Nämnderna preciserar målen och säkerställer att måluppfyllelsen återrapporteras till fullmäktige. En noga genomtänkt struktur, i syfte att tydliggöra denna ”styr- och rapporteringskedja”
är således väsentlig.
Vår bedömning är att kommunens årsredovisning, redan i nuläget utgör ett bra underlag för
fullmäktige att bedöma måluppfyllelsen. Förutsättningar för såväl fullmäktige som revisorer
skulle emellertid ytterligare förbättras om nämnderna använder kommunens gemensamma
struktur för styrning och rapportering. Styrkedjan skulle därmed bli tydligare redovisad. Vi
har all anledning att tro att 2006 års årsredovisning har utvecklats ytterligare i detta avseende.

3.2 Resultaträkning
Resultaträkningen skall redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna kapitalet
har förändrats under året (KRL 5:1).
Vi har granskat att:
x resultaträkningen är uppställd enligt KRL
x resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter och kostnader
x noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens poster
samt möjliggör avstämning mot balanskravet
x resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild över årets resultat.
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL och noter finns i tillräcklig omfattning. Interna
transaktioner justeras med automatik i och med att begreppet motpart är obligatorisk vid all
kontering av ekonomiska händelser.
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3.3 Balansräkning
Balansräkningen skall i sammandrag redovisa kommunens samtliga tillgångar, avsättningar
och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda
panter och ansvarsförbindelser skall tas upp inom linjen. (KRL 5:2)
Vi har granskat att
x balansräkningen är uppställd enligt KRL
x noter finns i tillräcklig omfattning
x upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör kommunen och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade
x tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL
x föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser
x specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning
x årets resultat överensstämmer med resultaträkningen
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital.
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar noter i tillräcklig omfattning. Bilagor/specifikationer finns i huvudsak i tillräcklig omfattning.
3.3.1

Immateriella tillgångar
De totala utgifterna för immateriella anläggningstillgångar uppgår till 740 tkr 2005. Nytt system har anskaffats för elektronisk fakturahantering vilket bokförts med 650 tkr. Uppgradering av WIN 2000 har skett under året och utgiften uppgår till 7 254 tkr. Utgiften har inte aktiverats som en immateriell tillgång utan som en materiell tillgång (inventarier).

3.3.2

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar/nedskrivningar
Avskrivning av byggnader, maskiner och inventarier har gjorts med 174,1 mkr varav 11,7
mkr utgörs av nedskrivningar. Avskrivningar påbörjas vid påföljande årsskifte. Enligt Rådet
för kommunal redovisning ska avskrivningar påbörjas när en anläggning tas i bruk. Vi föreslår därför att kommunen börjar tillämpa detta.
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Avskrivningstiderna för byggnader har gåtts igenom mot kommunförbundets rekommendationer. Totalt 25 objekt har legat med 50 års avskrivningstid istället för 33 år vilket innebär
att avskrivningarna i resultaträkningen är missvisande med 665 tkr. Kommunens resultat
skulle ha försämrats med 665 tkr om avskrivningar gjorts enligt rekommendationerna.
Maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier tas upp till ett bokfört värde med 236,1 mkr och jämfört med 2004
har värdet ökat med 22,0 mkr. Vid granskningen av maskiner och inventarier har följande
noterats:
x Inventarier finns upptagna för vårdcentralen Söderväg med 2,0 mkr. Fastigheten såldes
under 2005.
x Inventarier finns upptagna för Fårösunds idrottsplats med 25 tkr. Idrottsplatsen är såld.
x Inventarier finns upptagna för ålderdomshemmet Ekängen med 32 tkr. Ålderdomshemmet såldes 2004.
x Inventarier finns upptagna för gruppbostäder i Klintehamn och Hemse med totalt 106 tkr.
Bostäderna såldes under 2005.
x Inventarier finns upptagna för Göransgården med 131 tkr. Göransgården såldes 2004.
x Specifikationen för inventarier diffar med 109 tkr mot huvudboken. Saldot i huvudboken
är 201 781 tkr och värdet i anläggningsregistret är 201 891 tkr.
x Uppgradering av WIN 2000 har skett med 7 254 tkr och aktiverats som en materiell anläggningstillgång. Den bör klassificeras som en immateriell anläggningstillgång.
x Samtliga maskiner inom Tekniska förvaltningen har inventerats och inga avvikelser har
konstaterats.
Totalt finns det upptaget 2,3 mkr för inventarier på objekt som är försålda. Vid försäljningar
av fastigheter görs justering i anläggningsregistret innebärande att objektet makuleras. Bokfört värde för inventarier ska antingen föras om till annat objekt eller nedskrivas om inventarier ingår i köpet.
I anläggningsregistret finns med största sannolikhet ett stort antal objekt som bör nedskrivas.
Vi rekommenderar kommunen att gå igenom anläggningsregistret och pröva erforderliga
nedskrivningar.
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Mark och byggnader
Samtliga fastighetsförsäljningar har stämts av mot anläggningsregistret och samtliga justeringar har gjorts. Den totala inkomsten från fastighetsförsäljningar uppgår till 18,2 mkr tkr
vilket inkluderar reavinster på 13,0 tkr.
3.3.3

Finansiella anläggningstillgångar
Bland utlämnade lån, som totalt uppgår till 9,9 mkr, finns flera låntagare som fick sina lån för
många år sedan. Lånefordran till föreningar måste i de flesta fall betraktas som osäker och
borde därför ej redovisas som tillgång i kommunens balansräkning. Nedskrivningar av utlämnade lån har gjorts med 3,5 mkr. Ytterligare nedskrivningsbehov finns.

3.3.4

Interimsfordringar
Totalt 436 tkr har bokats upp som en förutbetald kostnad avseende vårdinsatser 2006. Enligt
verifikationerna så ska kostnaderna hänföras till 2005.
Tekniska förvaltningen har bokat upp -309 tkr som en upplupen intäkt. Uppbokningen avser
vinster och förluster i samband med inbyten och försäkringsersättningar. Uppbokningen är
inte korrekt och redovisningsrutinerna vid inbyten och försäkringsersättningar skall gås igenom.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har bokat upp de sk Miltonpengarna med -228 tkr och
-150 tkr som en upplupen intäkt. Miltonpengarna är en förutbetald intäkt som ska bokas upp
på skuldkonto 2992.

3.3.5

Kassa bank
Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns ett konto upplagt avseende kontantkassor, reseservice och Take Care kassor. Saldot på kontot är 722 tkr men endast 152 tkr kan enligt
uppgift styrkas med specifikation.

3.3.6

Avsättningar
Andra avsättningar
Framtida åtagande avseende återställande av deponier redovisas korrekt som avsättning i balansräkningen med 22,9 mkr. Vi rekommenderar att värdering av posten förnyas inför varje
årsskifte.

3.3.7

Kortfristiga skulder
Garantiåtgärder
Vi har tidigare påtalat att denna post saknar substans och bör bokas bort. Beloppet uppgår i
2005 års balansräkning till 1,2 mkr.
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3.4 Panter och ansvarsförbindelser
Leasingavtal redovisas i enlighet med gällande rekommendationer. Kommunens leasingavtal
klassificeras som operationell leasing och avser paviljonger, fordon, kopieringsmaskiner med
mera. Engagemangsbesked från Handelsbanken i Slite upptar ett borgensåtagande som ej
finns upptaget i årsredovisningen. Aktuell kapitalskuld är 939 tkr.

3.5 Finansieringsanalys
I finansieringsanalysen skall kommunens finansiering och investeringar under räkenskapsåret redovisas (KRL 7:1).
Vi har granskat att
x finansieringsanalysen uppfyller kraven enligt KRL
x noter finns i tillräcklig omfattning
x finansieringsanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen
Bedömning och iakttagelser
x Kommunen har gjort en finansieringsanalys som en kassaflödesanalys vilket innebär
att verksamhetens betalningsströmmar redovisas. Uppställningen följer i allt väsentligt rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning. Noter finns i tillräcklig
omfattning.

3.6 Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningens syfte är att ge en helhetsbild av kommunens ekonomiska
åtaganden oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. (Rådets rekommendation)
Den sammanställda redovisningen skall innehålla en resultaträkning och en balansräkning
som utgör en sammanställning av kommunens och de juridiska personernas resultat- och balansräkning. (KRL 8:2)
Det är god redovisningssed att inkludera en finansieringsanalys. (Rådets rekommendation)
Vi har granskat att
x den sammanställda redovisningen är uppställd enligt KRL och även innehåller en finansieringsanalys
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x noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer till resultat- och balansräkningsposter. Det innebär delposterna i noterna ska vara rensade från intern poster (upplysning om interna poster ska därför inte anges).
x den sammanställda redovisningen omfattar samtliga kommunens företag
x konsolideringen omfattar de företag i vilka kommunen har ett betydande inflytande
x proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod tillämpas vid konsolideringen
x beloppen överensstämmer mellan den sammanställda redovisningen och de ingående företagens redovisningar
x interna poster har eliminerats i allt väsentligt även i notapparaten

Allmänt
Den sammanställda redovisningen ingår som en del i kommunens årsredovisning och för år
2005 redovisas ett positivt resultat med 87,5 mkr vilket är en förbättring jämfört med 2004
(4,0 mkr). Den sammanställda redovisningen är tillräckligt dokumenterad med underlag som
redovisar hur konsolidering och elimineringar gjorts. Dokumenterat underlag har kontrollerats mot uppgifterna i årsredovisningen. Den sammanställda redovisningens innehåll berörs
också av de kommentarer som redovisats för granskningen av kommunen, eftersom kommunen är modern.
Den långsiktiga betalningsförmågan, soliditeten, visar koncernens finansiella styrka genom
att ange hur stor del av tillgångarna som är finansierade med egna medel. Soliditeten exklusive pensionsförpliktelser för koncernen har jämfört med föregående år ökat något och uppgår 2005 till 33,1% (2004, 32,7%).
Koncernkonsolidering
Den sammanställda redovisningen uppfyller i stort syftet med att ge en bild av kommunens
ekonomiska ställning och åtaganden. Proportionell konsolideringsmetod har tillämpats vid
konsolideringen och för de företag som konsoliderats torde redovisningen i allt väsentligt
vara rättvisande, utifrån hur deras årsredovisningar ser ut.
Enligt koncernbegreppet ska koncernen Gotlands kommun omfatta aktiebolag, stiftelser och
föreningar i vilka kommunen har ett bestämmande eller betydande inflytande. Med betydande inflytande avses de fall där kommunens röstandel överstiger 20%. Stuveribolagets årsredovisning har inte konsoliderats i koncernredovisningen p.g.a. för sent inkommande redovisning.
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Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen i huvudsak ger en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Ett av företagen (Stuveriet AB) ingår ej i den sammanställda redovisningen.
Granskningen visar att den sammanställda redovisningen är upprättad i enlighet med KRL:s
krav.
Gotlandshems resultat har vid konsolideringen justerats med 5,7 mkr vilket avser en periodisering av kostnader avseende köp av tjänster från GEAB.
Gotlands kommun har erhållit utdelning från Gotlands Energi AB med 17,6 mkr avseende
2005. Aktieutdelningen är eliminerad i den sammanställda redovisningen.
Koncerninterna kostnader och intäkter har eliminerats med 91,5 mkr, vilket styrks i underlag.

3.7

Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper

Redogörelse för tillämpade redovisningsprinciper … Om avvikelser görs från vad som följer
av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ på det kommunala området, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. (KRL 1:3)
… Resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen får kompletteras med upplysningar i noter. I så fall skall hänvisning göras vid de poster i resultaträkningen, balansräkningen till vilka upplysningarna hänför sig. (KRL 3:2)
Vi bedömer att årsredovisningen lämnar information om tillämpade redovisningsprinciper
samt att avvikelser är motiverade. Noter finns i tillräcklig omfattning och lämnar adekvata
tilläggsupplysningar.
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1 Väsentlighet och riskanalys
I ”God revisionssed i kommunal verksamhet” framgår om väsentlighet- och riskanalys:
”Revisorernas uppdrag kan inte exakt inringas eller avgränsas. Därför måste revisorerna
göra aktiva val i sin granskning, val som baseras på inhämtande av kunskap och
bedömning av risk och väsentlighet.” Avsikten med denna, övergripande analys, är att den
ska ligga till grund för planering av vilka granskningar som ska genomföras under
revisionsåret 2005.

2 Kvalitetsgranskning av medicinsk teknisk utrustning
Den övergripande revisionsfrågan var: Hur säkerställer Gotlands kommuns hälso- och
sjukvårdsnämnd samt social- och omsorgsnämnd att kommunen har ändamålsenliga
kvalitetssystem och instruktioner av medicintekniska produkter som tillförsäkrar en god
patientsäkerhet?
Följande revisionsfrågor skulle besvaras.
•
•

Har kommunen medicintekniska produkter sådan standard och kvalitet samt
personalen sådan utbildning/kompetens att en god patientsäkerhet garanteras?
Har kommunen rutiner och system så att det är möjligt att följa upp
medicintekniska produkternas standard och kvalitet? Görs sådana uppföljningar?

Granskningen avgränsades till infektionsavdelningen, barn- och ungdomsavdelningen och
intensivvårdsavdelningen (IVA) vid Visby lasarett samt äldreomsorgen i Visby.
Resultat
•
•
•
•
•

Nämnderna i egenskap av vårdgivare har inte överlåtit ansvaret för hanteringen av
och säkerheten för medicintekniska produkter till verksamhetschefer vare sig
inom lasarettet eller inom äldreomsorgen.
Varken lasarettet eller äldreomsorgen har upprättat lokala instruktioner över
ansvaret eller ansvaret för anmälningsplikten avseende olyckor och tillbud kring
medicintekniska produkter.
Lasarettet har relevanta rutiner och system för uppföljning och upprätthållande av
den medicintekniska utrustningens kvalitet.
Standarden på lasarettets medicintekniska utrustning är över lag god i dagens läge.
Däremot bör kommunen uppmärksamma ett större behov av nyinvesteringar av
sådan utrustning om några år.
Inom äldreomsorgen visar granskningen att rutiner och system för att ha
kännedom om utrustningens standard och kvalitet kan utvecklas betydligt.
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•

Den personal som har ansvar för och använder medicinteknisk utrustning får som
regel lämplig utbildning, såväl vid nyanskaffningar som vid introduktion av
nyanställd personal. Detta gäller både inom lasarettet och inom äldreomsorgen.

3 Uppföljning av lönegranskning
Uppföljningen avsåg en granskning av lönesystemet IFS 2003.
Uppföljningen av granskningen visar följande:
• Arbetet med att dokumentera riktlinjer för lönehanteringen har delvis påbörjats
• Arbetet med att dokumentera rutinbeskrivningar pågår och de är i stort sett
kompletta.
• Möjligheten att införa automatiska kontroller/bevakning har undersökts. Enligt
leverantören till personalsystemet så finns inga funktioner för automatiska
kontroller av orimliga belopp.
• Arbetsfördelningen i löneutbetalningsrutinen har setts över och tydliggjorts.
Löneassistent kan fortfarande generera sin egen lön.
• Möjligheten att läsa utdata ur personalsystemet har förbättrats genom den s.k.
löneknappen.

4 Intern kontroll av missbruksvården
Granskningen avsåg den interna kontrollen av beroendeverksamhetens missbrukarvård.
Revisionsfråga: Kännetecknas verksamhetsområdet av god intern kontroll när det gäller?
• Uppföljning av kostnader
Resultat: Totalt 20 beslut avseende bistånd vid placeringar har gåtts igenom.
Granskningen visar att det inte i något beslut framgår hur kostnaderna ska finansieras.
• Uppföljning av insatser på individuell nivå
Resultat: Granskningen visar att uppföljning sker på individuell nivå och att
dokumentation görs i verksamhetssystemet Procapita. Arbetsplaner ska enligt
verksamhetsmålen upprättas för samtliga klienter. Enligt granskningsresultatet fanns
arbetsplaner upprättade endast för tre av tio klienter, vilket inte är tillfredsställande.
• Uppföljning av mål
Resultat: Den interna kontrollen vad avser uppföljning av målsättningarna är i
huvudsak tillfredsställande.
• Förebyggande insatser
Resultat: Den interna kontrollen är tillräcklig.
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• Verksamhetsplanering
Resultat: Missbrukarvårdens verksamhetsplanering behöver utvecklas för att bli mer
ändamålsenlig. Verksamhetsrelaterade och ekonomiska nyckeltal bör införas i högre
grad och kopplas till verksamhetens mål. Ett planeringsdokument med koppling till de
ekonomiska ramarna är viktig för den interna kontrollen.
• Återrapportering till social- och omsorgsnämnden
Resultat: Granskningen visar att det inte i något ärende (20 slumpvis utvalda) framgår
av beslutet hur kostnaderna ska finansieras. Ur kontrollsynpunkt är det viktigt att det
framgår vilken ansvarskod och vilken verksamhetsbudget som ska bära kostnaderna.
Det är även viktigt ur ekonomistyrningssynpunkt eftersom protokollsbesluten är en del
av signalsystemet. Den interna kontrollen är inte tillräcklig.

5 Uppföljning av LASS-granskning
Granskning av LASS genomfördes 2003 och den nu föreliggande uppföljningen bygger på
10 slumpmässigt utvalda ärenden. Uppföljningen bygger på att se i vilken utsträckning
åtgärder vidtagits.
Resultat: Uppföljningen visar att LASS-rutinerna förbättrats jämfört med
granskningsresultatet 2003. Dokumenterade beslut från försäkringskassan finns för
samtliga ärenden.
Vid granskningen 2003 konstaterades att den ekonomiska redovisningen inte var sorterad
per brukare, vilket försvårade uppföljningen på brukarnivå. I 2005 års redovisning finns
objektskoder per brukare, vilket möjliggör redovisning av kostnader och intäkter på
brukarnivå. Granskningen visar dock att redovisningen är ofullständig, vilket innebär att
de ekonomiska rapporterna inte går att använda. Redovisningsrutinerna är i behov av
översyn för att stärka den ekonomiska kontrollen inom LASS-verksamheten.

6 Granskning av psykiatrin
Granskningen inriktades utifrån den övergripande revisionsfrågan om psykiatrin fungerar
ändamålsenligt på Gotland. Vi utgick från ett antal påståenden som psykiatrisamordnaren
gjort utifrån situationen i riket och testade om dessa stämmer på Gotland.
Resultat:
• Idag finns två ”första-linjeansvariga verksamheter” för psykiskt funktionshindrade;
psykiatrin och primärvården. Detta uppfattas som väl fungerande med nuvarande
resursfördelning. Vi ställer frågan om det är realistiskt att man inom psykiatrin ska
möta det växande vårdbehovet? Bör inte primärvården få ett utökat
förstalinjeansvar för patienter med psykisk ohälsa vilket ger psykiatrin större
möjligheter att prioritera områden där behovet av specialistkompetens är störst?
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Enligt vår uppfattning är detta ett vägval som är väsentligt med utgångspunkt att på
bästa sätt möta behoven samtidigt som resurserna tillvaratas så effektivt som
möjligt.
•

Det finns en samsyn hos de intervjuade att psykiatrin ska arbeta konsultativt
gentemot andra vårdgivare. Det gäller såväl vuxenpsykiatrin som BUP. Detta
arbete bör vidareutvecklas och ges hög prioritet.

•

Vårdprogram saknas i stor utsträckning idag. Det är väsentligt att verksamheten
prioriterar detta arbete för att säkra en väl fungerande vårdkedja.

•

Avtal om samverkan finns mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och
omsorgsnämnden men är inte känd i organisationen.

•

Social- och omsorgsnämnden har ett primärt ansvar för att erbjuda meningsfull
sysselsättning. Detta fungerar bra i Slite och i Hemse. Verksamheten i Visby får
dock betydande kritik av intervjuade personer. Verksamheten har inte nått upp till
de psykiskt funktionshindrades behov.

•

Patienter, särskilt vad avser gruppen med dubbeldiagnoser, riskerar att hamna
mellan stolarna. I rapporten finns ett förslag på hur detta kan motverkas genom en
evidensbaserad metodik.

•

Vi har under granskningens gång noterat att problematiken med hyrläkare inom
psykiatrin är betydande. Även om psykiatrin inte klarar sig utan denna resurs
påverkar den verksamheten negativt i form av bland annat bristande kontinuitet.
Vår uppfattning är att rekrytering av psykiatriker måste ges högsta prioritet för att
mer långsiktigt säkra en tillfredsställande vård.

7 Läkemedelsgranskning på särskilda boenden
Uppmärksammade granskningar i olika landsting har visat att boende vid särskilda
boenden använder många, ofta alltför många mediciner samt att dessa ofta är
kontraproduktiva. Detta är ett nationellt problem och kommunens revisorer har
uppmärksammat detta. Med detta som bakgrund inbjöd revisorerna överläkare Erik
Hoffstedt till sitt sammanträde i Herrvik 16 juni 2005 för att berätta om ett projekt han
genomfört vid det särskilda boendet på Östersol tillsammans med distriktssköterskan
Kerstin Dahlbeck. Av resultaten från projektet framgår liknande resultat som från tidigare
granskningar i riket. Ett av de viktigaste syftena med granskningen var att skapa
förutsättningar för rationell läkemedelshantering enligt de direktiv som anges i
Socialstyrelsens ”Kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning”. Detta har också lyckats och
kan bland annat utläsas i registreringen av fallolyckor bland de boende. Genom en
rationellare läkemedelshantering 2002 – 2004 reducerades dessa med 23 procent i en för
övrigt oförändrad omvårdnad.
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Revisorerna kommer även fortsättningsvis följa utvecklingen på detta område inom hälsooch sjukvården i Gotlands kommun.

8 Delårsrapport
Revisorerna skall från 2005 bedöma om resultatet i delårsrapporten (2005-08-31) är
förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i
årsbudgeten och flerårsplanen.
Resultat: Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen inte kommer att
uppnå ekonomisk balans år 2005 samt att tidigare års ackumulerade underskott på 35 mkr
inte kommer att återställas.
Revisorerna bedömde att:
•
•
•

Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyllde kraven enligt den kommunala
redovisningslagen,
Mål behöver utarbetas för vad som utgör god ekonomisk hushållning utifrån ett
verksamhetsperspektiv,
Åtgärder behöver vidtas för att anpassa ekonomi och verksamhet till den
budgeterade inriktningen och till en ekonomi i balans. Detta gäller särskilt för
hälso- och sjukvård.

9 Läkarnas kompetensutveckling och samarbetet med
läkemedelsindustrin
Granskningen syftade till att ge revisorerna underlag för att bedöma om läkarna får en
ändamålsenlig kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Utifrån genomförd
granskning är det framför allt följande slutsatser och rekommendationer vi lyfter fram.

Revisionsfråga: Får läkarna en ändamålsenlig kompetensutveckling inom
läkemedelsområdet?
Allmänt kan sägas att läkarna, enligt enkätsvaren, i mycket hög utsträckning själva söker
vilken vidareutveckling de anser att de behöver. En stor del av läkarna anser att de inte har
en individuell kompetensutvecklingsplan. Verksamhetscheferna vidimerar denna
uppfattning. Vår uppfattning är att läkarnas kompetensutveckling i större utsträckning
måste planeras och genomföras utifrån verksamhetens och individens behov för att man
skall kunna säga att läkarna ges en ändamålsenlig kompetensutveckling.
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Kompetensutvecklingen måste också utvärderas och följas upp på ett mer systematiskt sätt
för att förvaltningsledningen i högre grad kan styra och utvärdera både kostnader och
effekter men också för att följa upp om kommunens regler och riktlinjer inom
läkemedelsområdet efterlevs.
Det är intressant att notera att en mycket klar majoritet av läkarna svarat att de får mindre
än 25% av sim kompetensutveckling genom läkemedelsföretagen. Vad avser
produktinformation ligger en majoritet av läkarna som svarat på enkäten i intervallet 1 –
14 timmar under år 2004. Det är därför väsentligt att arbetsgivaren säkrar att läkarna
erhåller denna fortbildning även efter att det nya avtalet trätt i kraft 2005-01-01.
Vad avser terapiinriktad utbildning och vetenskaplig sammankomst anger en majoritet av
läkarna att de ligger i intervallet 1 – 10 dagar under 2004. På Visby lasarett uppger dock
ca 30% av läkarna att de inte deltagit över huvud taget under år 2004.
Det är förvaltningsledningens ansvar att adekvat terapiinriktad utbildning och
vetenskapliga sammankomster ges till läkarna på ett adekvat sätt. Detta inkluderar även att
ekonomiskt utrymme finns efter att det nya avtalet trätt i kraft 2005-01-01.
Revisionsfråga: Hur mycket medel satsade läkemedelsindustrin på
produktinformation, terapiinriktad utbildning och vetenskaplig sammankomst
under 2004?
För att få en bild av vilka kostnader som kommunen har för läkarnas kompetensutveckling
och kopplingen till läkemedelsindustrin har vi i enkäten uppmanat läkare och
verksamhetschefer att försöka uppskatta kommunens kostnader. Utifrån inlämnade
uppgifter kan vi inte bedöma dessa kostnader.
Vidare har vi via bokföringen för 2004 försökt bedöma vilka kostnader som finns
förknippade med läkarnas kompetensutveckling. Detta har inte heller varit möjligt. Det
innebär att vi inte lyckats uppskatta vilka belopp som använts för läkarnas
kompetensutveckling för olika ändamål. Vår uppfattning är att detta område bör förbättras.
Revisionsfråga: Följs avtalet mellan landstingsförbundet och
läkemedelsindustriföreningen?
Både läkare och verksamhetschefer säger att de erhållit information om det nya avtalet
(från 2005-01-01).
Enligt enkäterna har reglerna följts i en majoritet av besluten som gällt
produktinformation, terapiinriktad verksamhet och vetenskaplig sammankomst. Av
kommentarerna framgår dock att det finns en viss spridning av uppfattningar. Det finns
därför anledning att ytterligare tydliggöra att reglerna skall åtlydas. Vår uppfattning är att
detta måste pareras med att avsätta resurser för läkarnas fortbildning.
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Revisionsfråga: sker kontakterna mellan sjukvården i Gotlands kommun och
läkemedelsföretagen på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för att parternas
oberoende ställning ifrågasätts?
Denna fråga inrymmer bland annat frågeställningar om läkare och verksamhetschefer
blivit erbjudna presenter/gåvor i form av exempelvis middag och resor av
läkemedelsföretag och om man tror att dessa erbjudanden givits i syfte att påverka valet av
behandlingsmetod.
Ca hälften av läkarna och verksamhetscheferna har svarat att de inte blivit erbjudna
presenter/gåvor. 16 läkare av 37 har dock svarat att de fått erbjudande. De grupper av
läkare och verksamhetschefer som under år 2004 blivit erbjudna gåvor indikerar att det
finns ett oberoendeproblem för förvaltningsledningen att ta itu med.
På frågan om läkare och verksamhetschefer tror att gåvorna erbjudits i syfte att påverka
valet av behandlingsmetod svarar en klar majoritet av läkarna vid lasarettet och inom
primärvården att de tror att gåvorna erbjudits i syfte att påverka valet av
behandlingsmetod. Ca 30% av läkarna vid lasarettet har dock svarat ”Vet ej”. Av
verksamhetscheferna har 8 av 10 svarat ”Nej” eller ”Vet ej”.
Detta visar att det råder olika uppfattningar om vilket syfte läkemedelsföretagen har när
man erbjuder gåvor. De som svarat Nej på frågeställningen anser uppenbarligen att
gåvorna ges av företagen är bussiga och vill uppmuntra på något sätt. Gruppen som svarat
Vet ej är relativt stor och det visar på att förvaltningsledningen bör tydliggöra
marknadsekonomins krafter på ett tydligare sätt. ”Läkemedelsindustrin ger ju inte bort en
cigarr om man inte väntar sig att få fem tillbaka”.

10 Överförmyndarens verksamhet i Gotlands kommun
Kommunens revisorer har tagit del av den tillsyn av överförmyndarens verksamhet som
länsstyrelsen genomförde 2005. Likaså har revisorerna tagit del av JO´s granskning av
verksamheten. Med utgångspunkt från dessa översyner har revisorerna tills vidare beslutat
att inte genomföra någon egen granskning av överförmyndarens verksamhet.

11 Övergripande ansvarsutövande
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av nämndernas övergripande
ansvarsutövande 2005. Liksom ridigare år har granskningen genomförts i dialog med
respektive nämnds ordförande, vice ordförande samt förvaltningschef. De övergripande
frågeställningarna som behandlats vid dessa möten har varit följande:
•
•
•

Nämndens uppdrag
Styrning och ledning under året
Uppdragets fullgörande (ekonomiskt och verksamhetsmässigt)
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Dessutom tog revisorerna upp följande områden under årets granskning:
•
•
•

Medborgarenkäten
Medarbetarenkäten
Införandet av styrkorten

Resultat: Bland resultaten framgår att samtliga nämnder har klarat sitt ekonomiska
uppdrag utom hälso- och sjukvårdsnämnden som redovisar ett underskott mot budget på
drygt 20 mkr. Vår bedömning är att samtliga nämnder klarat sina verksamhetsmål på ett
rimligt sätt. Det är även glädjande att det synes råda balans mellan ekonomi och
verksamhet i nämnderna (undantag hälso- och sjukvårdsnämnden).
Medborgarenkäten visar högst påtagligt att det är varumärket ”Gotlands kommun” som
erhåller dåliga resultat från medborgarna. Hit räknas förtroendet för de förtroendevalda.
Verksamheterna däremot får genomgående höga värden.
Medarbetarenkätens resultat visar genomgående på en hög ambition hos nämnderna och
förvaltningarna att söka åtgärda de brister som medarbetarna redovisar.
Vad avser införandet av styrkorten kan konstateras att nämnderna kommit olika långt och
att metoderna för att införa styrkorten ser olika ut. Eftersom detta blir kommunstyrelsens
viktigaste styrsystem är det väsentligt att revisorerna fortlöpande följer införandet.

12 Kongresshallen
Revisorerna har tidigare följt om- och tillbyggnaderna av Visby lasarett,
Almedalsbiblioteket samt Säveskolan. På samma sätt följer revisorerna tillkomsten av den
nya kongresshallen, Wisby strand. Under 2005 har revisorerna haft två protokollförda
sammanträden med projektledningen. Invigningen kommer att ske i april 2007 och
konungen är inbjuden.

13 Årsredovisning för år 2005
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Den finansiella analysen i
förvaltningsberättelsen ger en bra beskrivning av kommunens ekonomiska ställning och
utveckling. Vår samlade bedömning är också att förvaltningsberättelsen, i sin helhet,
genom sitt innehåll och sin genomtänkta struktur ger en mycket god samlad översikt över
kommunens ekonomi och verksamhet.

8

Kommunen redovisar ett positivt resultat med 81,9 mkr och har uppfyllt balanskravet år
2005. Vi bedömer också att förvaltningsberättelsen uppfyller kraven avseende
upplysningar om redogörelse kring balanskravet. Efter 2005 finns inget återstående
negativt resultat från tidigare år att reglera.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag inklusive finansnettot
uppgår till 97,6 % jämfört med 100,6 % för 2004. Nämnderna redovisar totalt en positiv
budgetavvikelse på 28 mkr jämfört med en negativ avvikelse 2004 på 46 mkr. Endast
hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar underskott med 23,5 mkr. Finansnettot har
förbättrats marginellt med 0,3 mkr och är fortfarande negativt med 15,1 mkr.
Vår bedömning är att den redovisning som lämnas i förvaltningsberättelsen ger
fullmäktige mycket goda förutsättningar att kunna utvärdera om mål och riktlinjer som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Förutsättningar för detta är den
genomtänkta strukturen som används i form av balanserad styrning. Uppföljningen enligt
logiken i balanserad styrning, d v s styrkort, 2005 genomsyrar förvaltningsberättelsen och
integrerar på ett bra sätt verksamhet och ekonomi. Vi har noterat att nämndernas
förvaltningsberättelser, generellt inte är strukturerade på samma sätt som i den
”kommungemensamma” förvaltningsberättelsen, d v s enligt styrkortslogiken. En
gemensam struktur skulle givetvis ytterligare stärka den samlade årsredovisningens
kvalitet. Vi har dock erfarit att en sådan utveckling kommer att ske i 2006 års
årsredovisning.
Målavstämningen sker i dels i form av ”avstämning av målbild Gotland 2007” dels enligt
styrkortsstrukturen. Kommunen har tre finansiella mål för mandatperioden 2004 – 2006.
Samtliga finansiella mål har uppfyllts under 2005. Övriga mål är nedbrutna i styrtal,
enligt logiken i den balanserade styrningen. Dessa avrapporteras också på ett tydligt sätt.
Sammantaget är det vår bedömning att rapporteringen ger tydliga indikationer avseende
måluppfyllelsen.
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

JÄVSLISTA

KOMMUNFULLMÄKTIGE
2005

UPPDRAG: NÄMND 2005

UPPDRAG: BOLAG
MOTSV 2005

Ledamöter

Ledamot

Ledamot

Andh, Per-Erik
Andersson, Jennie
Andersson, Yngve
Andreasson, Leif
Artsman, Solveig
Barmes, Luis
Benneck, Lars-Erik
Benneck, Margareta
Benzler, Brittis
Bergwall, Staffan
Broberg, Curt
Bäckström, Evert
Celion, Lena
Croon, Per-Anders fr.o.m. 05-09-22
Dahlby, Leif
E:son Hjorth, Mats
Edwards, Lilian
Ekelöf, Per-Åke
Engelhardt, Christer
Enström, Anna
Gahnström, Eva
Gislestam, Torsten
Gottlander, Marianne
Grönhagen, Carina
Hammarström, Christian
Harlevi, Inger
Hemström, Eleonore
Holmstedt, Gerty
Hult, Gösta
Jacobsson, Per-Olof
Jansson, Björn
Klintbom, Hans
Klintström, Britt-Marie
Landin, Sonia
Landin, Torgny
Lickander, Anna-Greta, fr.o.m.051031
Lihnell, Torgny
Lindahl, Bror
Lindberg, Carina
Lindell, Jan
Lundborg, Carl-Henrik
Lundgren, Jan
Martell, Eric

Ersättare

Ersättare

HSN
PN fr.o.m. 050214
KS
SON
BUN
MHN
KS,BUN
TN, REV
HSN
TN
KS
BN
HSN
SGMS
VN
SON
TN
HSN, SGMS
HSN
KS
SGMS
SON, KSK

GHIAB
KS
GIHAB
KS
REV
KFN
TN

SGMS

VN
BN , PN fr.o.m. 050214
BUN
KS, BN
KS, SON

KS

GIHAB
GEAB
GEAB
ABGHem

SON
KS

GIHAB

HSN
KS, SON
HSN
BUN
KS
BUN

Almi

GIHAB,Almi
KS

KOMMUNFULLMÄKTIGE
2005

UPPDRAG: NÄMND 2005

UPPDRAG: BOLAG
MOTSV 2005

Ledamöter

Ledamot

Ledamot

Mattsson, Christer
Nilsson, Claes-Göran
Norbäck, Roland
Norrby, Hans-Åke
Nypelius, Eva
Nypelius, Stefan
Olofsson, Roland
Onsjö, Håkan
Palmborg-Karlsson, Lena
Plisch, Heidi
Ronsten, Barbro
Ronsten, Britt
Rosengren, Bodil
Simander, Ylva
Smeds, Rut
Stenbom, Rose-Marie
Stenegärd, Pär
Svensson, Hans-Erik
Svensson, Wera
Svensson, Åke
Thomsson, Lars
Tinge, Gunnar
Viberg, Bengt
Virgin, Lilian
Wetterlund, Lars
Wickström, Anna
Örtbrant, Göran
Özyurt-Eldenblom, Elias

Ersättare

Ersättare

HSN
KS,SON
KS
KS
KFN
SON
MHN

GIHAB
GIHAB
GIHAB
KS
KS fr.o.m. 050919
TN
KS

KS,VN

BUN t.o.m. 051024, FS
KSK
TN

KFN
KS, HSN
KS t.o.m. 051024
HSN
KS,
KS
TN

KS, HSN
HSN

GIHAB
GEAB

Almi
REV

MHN
HSN
SON

KS
KS
ABGHem t.o.m.
050622

KOMMUNFULLMÄKTIGE
2005

UPPDRAG: NÄMND 2005

UPPDRAG: BOLAG
MOTSV 2005

Ersättare 2005

Ledamot

Ledamot

Anderzon, Ivan
Bengtsson, Lars
Boström, Kaj
Brottman, Ursula, fr.o.m. 050224
Cassis, Juan-José
Eneqvist, Bertil
Ericsson, Mikael
Friberg, Gun fr.o.m. 051031
Gustafsson, Kaj fr.o.m.051031
Jacobsson, Ursula
Jakobsson, Lars
Johansson, Anders R.
Johansson, Birgitta

HSN

Ersättare

TN

BN
BN

BUN, SGMS
BN

Ersättare

KOMMUNFULLMÄKTIGE
2005

UPPDRAG: NÄMND 2005

Keinonen, Arvo
Larsson, Åsa
Lenholm, Hanna
Lind, Lena
Löfgren-Dahlström, Kerstin
Magnusson, Mona
Malmberg, Sven-Åke
Mangard, Therese

KFN

Melander, Peter
Nyberg, Gerhard
Olofsson, Allan
Onoszko, Maciej fr.o.m. 050516
Redner, Curt
Richardson, Anne-Marie
Ronquist, Margareta
Rosell, Carin
Simonson, Lena
Sjöndin,Britt-Marie
Sundin, Mats
Söderlund, Tommy
Tillander, Barbro, fr.o.m. 050516
Östergren, Majvor
BN
BUN
FS
HSN
KFN
KS
MHN
PN
SON

= byggnadsnämnden
= barn- och utbildningsnämnden
= folkhögskolestyrelsen
= hälso- och sjukvårdsnämnden
= kultur- och fritidsnämnden
= kommunstyrelsen
= miljö- och hälsoskyddsnämnden
= patientnämnden
= social- och omsorgsnämnden

UPPDRAG: BOLAG
MOTSV 2005

KFN
BUN
TN
BUN
BN
VN

MHN fr.o.m
050425
BUN
BN
ABGHem

KFN
PN
PN fr.o.m. 050919

KS,KFN t.o.m. 050622

BUN
REV, HSN
SON
KS

BN

TN
= Tekniska nämnden
VN
= Valnämnden
SGMS = Gotlands Musikstiftelse
SKS = Styrelsen för Konsult och service
ABG-hem= AB Gotlandshem
GIHAB = Gotlands Industrihus AB
GEAB = Gotlands Energiverk AB
Almi = Almi Företagspartner Gotland AB
REV
= revisorerna
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Tilläggsanslag för åtgärder vid Korpen och
Mariahemmet
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-03-30, § 98

•

Ledningskontoret 2006-03-29

•

Tekniska nämnden 2006-03-22, § 71

•

Social- och omsorgsnämnden 2005-06-08, § 59

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2006-03-30

Ks § 98
Begäran om tilläggsanslag för åtgärder vid Korpen och Mariahemmet
KS 2006/0173-04
- Tekniska nämnden 2006-03-22, § 71
- Ledningskontoret 2006-03-29

Tekniska nämnden behandlar 23 mars förslag från tekniska förvaltningen att
begära dels 2,8 mnkr i tilläggsanslag, dels igångsättningstillstånd för ombyggnadsarbeten vid Korpen och Mariahemmet för social- och omsorgsnämndens
räkning. Ombyggnaden av Mariahemmet (första våningsplanet) avser daglig
verksamhet för psykiskt funktionshindrade; en verksamhet, ”Kastanjen”, som
hållit till i förhyrda (nu uppsagda) lokaler vid Merkuriusgatan i Visby (Previa).
Ombyggnaden av Korpen avser framför allt ny entré och installation av hiss för
att skapa förbindelser mellan befintligt och planerat korttidsboende som är
belägna på olika våningar.
Ledningskontoret föreslår att framställningen tillstyrks.
Kommunstyrelsens beslut
•

Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller framställningen om
tilläggsanslag beviljas finansiellt igångsättningstillstånd för de planerade
ombyggnadsåtgärderna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Tekniska nämnden beviljas 2,8 mnkr för ombyggnadsarbeten i Mariahemmet
och Korpen för daglig verksamhet respektive korttidsboende.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Social- och omsorgsnämnden för kännedom

2006-03-29

Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag för verksamhetsanpassning inom
Korpen och Mariahemmet
Social- och omsorgsförvaltningen har framfört ett behov av lokaler för ett korttidsboende
samt för verksamhet för psykiskt funktionshindrade. För att motsvara kravprofilerna har
tekniska förvaltningen erbjudit lokaler inom Korpen och Mariahemmet. Lokalerna måste först
anpassas för sammanlagt 2,8 mkr.
Enligt kravprofilen skulle verksamheten för psykiskt funktionshindrade inrymmas i lokaler
som inte är av sjukhuskaraktär, centralt läge i Visby, lokaler med närkontakt till
trädgårdsmiljö, köksutrymme med möjlighet till viss tillagning såsom en del av
verksamhetsutövningen, kontors- och verksamhetsutrymmen av olika storlek. Dessa lokaler
finns, efter anpassning, tillgängliga på Mariahemmet och beräknas kosta 1,4 mkr.
Föreslagen lokal för korttidsboende är belägen på Korpen. Eftersom avsedd
lokal för korttidsboende på nedre planet saknar en egentlig entré p g a
att inrättandet av vårdcentralen inte längre möjliggör tillträde till lokalerna invändigt
så måste en ny entré byggas. Genom de ombyggnader och den lokalplanering som har
skett av befintliga lokaler finns inget samband via hiss mellan berörda våningsplan.
För att uppnå god utveckling och samordning mellan befintlig verksamhet och den
nytillkommande verksamheten fordras att hiss installeras. Kostnaden för anpassning på
Korpen beräknas kosta 1,4 mkr.
Ledningskontorets har utgått ifrån att det inom investeringsbudgeten inkl
kompletteringsbudgeten för 2006 på ca 350 mkr borde gå att omdisponera och omprioritera
medel inom denna ram till rubr anpassningsåtgärder på sammanlagt 2,8 mkr. Någon framgång i
dessa resonemang med berörda parter har kontoret dock inte haft.
Då åtgärderna bedöms nödvändiga är det enligt kontoret en fråga om när i tiden arbetena skall
göras, antingen under 2006 som föreslagits eller under 2007 då investeringsmedlen kan beaktas
inom den ordinarie budgetberedningen. Efter överläggningar med berörda drar kontoret
slutsatsen att anpassningsarbetena bör genomföras under 2006 får att skapa ändamålsenliga
lokaler för verksamheten.

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 beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 2 800 tkr för verksamhetsanpassningsåtgärder inom
Korpen och Mariahemmet
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Göran Gyllenkrok
Ekonomidirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-03-22
Dnr TN 2006/0532 28

TN § 71

Tilläggsanslag för verksamhetsanpassning inom
Korpen och Mariahemmet, Visby
Tekniska förvaltningen 2006-03-17

Social- och omsorgsförvaltningen har framfört ett behov av lokaler för ett
korttidsboende på Korpen samt för verksamhet för psykiatriskt
funktionshindrade vid Mariahemmet. Social- och omsorgsförvaltningens
kravprofil har varit utgångspunkten för uppdraget. Tekniska förvaltningen
har anvisat lokaler. Dessa måste först anpassas för att bli ändamålsenliga
verksamhetslokaler. Med anledning av att båda förvaltningarna saknar
investeringsmedel för nödvändig verksamhetsanpassning måste
tilläggsanslag begäras.
Lokalerna som berörs är första våningsplanet vid Mariahemmet samt del av
bottenplanet vid Korpen som är belägen ”bakom” den nyinrättade
vårdcentralen. Berörda lokaler har stått outnyttjade ett tag p g a att tidigare
verksamhet flyttat, d v s de är outhyrda för tillfället.
Verksamhetsanpassningen inom Mariahemmet innebär bl a att befintligt
köksutrymme anpassas för verksamhetens behov och att karaktären på
lokalerna ändras.
Föreslagen lokal för korttidsboende är belägen i våningsplanet under
befintligt korttidsboende vid Korpen. På så sätt uppnås bl a goda
samordningsmöjligheter. Eftersom avsedd lokal för korttidsboende på
nedre plan saknar en egentlig entré p g a att inrättandet av vårdcentralen
inte längre möjliggör tillträde till lokalerna invändigt måste en ny entré
byggas. Genom de ombyggnader och den lokalplanering som har skett av
befintliga lokaler finns inget samband via hiss mellan berörda våningsplan.
För att uppnå god utveckling och samordning mellan befintlig verksamhet
och den nytillkommande verksamheten fordras att hiss installeras. Förutom
dessa två större, men för verksamheten nödvändiga åtgärderna, kommer
lokalerna i övrig att anpassas för verksamhetens bedrivande genom ett
flertal olika åtgärder.
Kostnaderna för verksamhetsanpassningarna har kostnadsbedömts till 2,8
Mkr. Eftersom behovet av åtgärderna har uppkommit i ett skede så att de
inte har gått att planera in under 2006 saknas medel för dessa nödvändiga
åtgärder.
Konsekvenserna av uteblivet tilläggsanslag för verksamheten framgår av
social- och omsorgsförvaltningens upprättade skrivelse.

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 71

2006-03-22

forts
Tekniska nämndens beslut
•

Hos kommunfullmäktige hemställes om tilläggsanslag om 2, 8 Mkr
för anpassning av lokaler inom Korpen och Mariahemmet med
utgångspunkt från social- och omsorgsförvaltningens behov av
verksamhetslokaler för angivet ändamål samt ekonomiskt
igångsättningstillstånd.

_____
Protokollsutdrag:
TF fastighetsavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

8 juni 2005

SON § 59
Korttidsboende
- utvecklingsuppdrag nr 3 äldreomsorg
x

Dnr SON 2005/0098-83

Ärendebeskrivning
Förvaltningen fick 2005-02-09, § 6, i uppdrag att utreda och lämna förslag till ett
långsiktigt utvecklingsprogram inom äldreomsorgen. Sammanlagt innehåller
utredningsuppdraget tio olika områden.
Utvecklingsuppdrag nr 3 är korttidsboende. Förvaltningen har haft i uppdrag att
utarbeta en plan för behovet av korttidsplatser på Gotland. En översyn med förslag
till åtgärder har upprättats. Förvaltningens förslag innehåller följande:
(1) Att korttidsenheterna i Visby och Hemse sammanförs i gemensamma lokaler vid
Korpen.
(2) Att korttidsplatser belägna i särskilt boende i första hand hänvisas personer som
beviljats återkommande korttidsboende/växelvård. På sikt bör korttidsboende inte
blandas med platser för särskilt boende.
(3) Att korttidsenheterna specialinriktar
- enhet för rehabilitering och avlösning.
- enhet för personer som är utskrivningsklara, väntar på särskilt boende,
för utredning eller andra åtgärder.
(4) Att vid Solrosen inrätta två korttidsplatser för personer med demenssjukdomar.
(5) Att vid Gotlands sjukhem omvandla fyra permanenta boendeplatser till platser
för personer i behov av palliativ vård/vård i livets slutskede.
Vid nämndens sammanträde redogör förvaltningen också för syftena som
korttidsboendet avser samt resultatet från de olika mätningstillfällena.
Ett antal invändningar har inkommit mot förvaltningens förslag avseende förslag till
förändring av korttidsboendena. Bl a så har 3224 namnunderskrifter inkommit om
att flytta korttidsenheten i Hemse till Visby, personalen på korrtidsenheten i Hemse
har lämnat en skrivelse till nämnden om ”därför vill vi ha korttids kvar i Hemse”,
Röda Korsets södra samverkansråd har lämnat skrivelse avseende nedläggning av
korttidsboendet i Hemse och PRO i Hemse opponerar sig i skrivelse om den
försämring det skulle innebära om korttidsenheten på södra Gotland flyttas till
Visby.
Vid sammanträdet diskuterar företrädare för socialdemokraterna, vänsterpartiet,
centerpartiet och moderaterna nya förslag. Företrädare för folkpartiet framför eget
yrkande.

forts

justerare

Utdragsbestyrkande

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

8 juni 2005

Forts SON § 59

Yrkande
Ordförande Björn Jansson, s och Inga-Lill Ringbom, c framför i ett gemensamt
yrkande följande:
 Att man i samband med strukturplanens revidering ser över behovet av
korttidsboende/växelvård i anslutning till våra särskilda boenden samt att dessa
platser i första hand hänvisas personer som beviljats återkommande
korttidsboende/växelvård inom det geografiska området.
 Att korttidsenheten på Korpen i Visby utökas till 32 platser. Korttidsplatser
specialinriktas till
- enhet för rehabilitering och återhämtning
- enhet för personer som är utskrivningsklara, väntar på särskilt boende, för
utredning eller andra åtgärder
 Att verksamheten i Hemse behålls i sitt nuvarande skick tills en väl fungerande
verksamhet har byggts upp vad gäller utskrivningsklara från lasarettet.
 Att vid Solrosen inrätta två korttidsplatser för personer med demenssjukdomar.
 Att vid Gotlands sjukhem omvandla fyra permanenta boendeplatser till platser
för personer i behov av palliativ vård/vård i livets slutskede.
Bror Lindahl yrkar att korttidsenheterna i Hemse och Visby skall vara kvar men
tillstyrker i övrig förvaltningens förslag p 2, 4 och 5, enligt ovan.
Sammanträdet ajourneras för överläggning i partigrupper.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Jansson-Ringboms yrkande och Lindahls
yrkande och finner att majoritet vunnits för Jansson-Ringboms yrkande.
Efter begäran om votering, godkänner social- och omsorgsnämnden följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Jansson-Ringboms yrkande.
Nej-röst för bifall till Lindahls yrkande.
Med 12 ja-röster för Jansson-Ringboms yrkande mot 1 nej-röst för Lindahls
yrkande, antar social- och omsorgsnämnden Jansson-Ringboms yrkande.
Följande ledamöter röstade ja: Ann Gardell, Lars Norman, Anna Enström, Roland Olofsson, BrittMarie Sjöndin, Roland Norbäck, Inga-Lill Ringbom, Britt-Marie Klintström, Karl-Johan Boberg,
Inger Harlevi och Göran Örtbrant och Björn Jansson.
Bror Lindahl röstade nej:

forts

justerare

Utdragsbestyrkande

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

8 juni 2005

Forts SON § 59

Vid sammanträdet upptas också funderingar kring mellanvårdsformer vilket bör
diskuteras mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden.
Social- och omsorgsnämndens beslut
1. I samband med strukturplanens revidering se över behovet av
korttidsboende/växelvård i anslutning till våra särskilda boenden samt att dessa
platser i första hand hänvisas personer som beviljats återkommande
korttidsboende/växelvård inom det geografiska området.
2. Korttidsenheten på Korpen i Visby utökas till 32 platser. Korttidsplatser
specialinriktas till
- enhet för rehabilitering och återhämtning
- enhet för personer som är utskrivningsklara, väntar på särskilt boende, för
utredning eller andra åtgärder
3. Verksamheten i Hemse behålls i sitt nuvarande skick tills en väl fungerande
verksamhet har byggts upp vad gäller utskrivningsklara från lasarettet.
4. Vid Solrosen inrättas två korttidsplatser för personer med demenssjukdomar.
5. Vid Gotlands sjukhem omvandlas fyra permanenta boendeplatser till platser för
personer i behov av palliativ vård/vård i livets slutskede.
6. Frågan om mellanvårdsformer tas upp till gemensam diskussion mellan
arbetsutskotten i hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och
omsorgsnämnden.

___
Beslutet meddelas:
Lena Lager, Anders Jolby och Lena Gustafsson för vidarebefordran till berörda
Annica Winberg, Ia Lönngren, Inger Öberg och Jesper Andersson
Hälso- och sjukvårdsnämnden f k ang p 6

justerare

Utdragsbestyrkande

2005-06-01

Social- och omsorgsförvaltningen

Tekniska förvaltningen
Fastighetsavdelningen

Lokalbehov
Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade
Daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade ”Kastanjen” lämnar under
våren 2006 sina lokaler som de hyrt av Gotlands Investment AB på
Merkuriusgatan i Visby.
Verksamheten behöver därför nya lokaler. Härvid behövs lokaler som inte är av
vård- eller institutionskaraktär, centralt läge i Visby, lokaler med närkontakt till
trädgårdsmiljö, köksutrymme med möjlighet till viss tillagning såsom en del av
verksamhetsutövningen, kontors- och verksamhetsutrymmen av olika storlek.
Plan ett i Mariahemmet ses som mycket lämpliga och kanske de enda möjliga
lokalerna som står till buds. Skulle dessa lokaler inte vara möjliga att ta i anspråk
står verksamheten husvilla.

Kortidsenheten Visby
Social- och omsorgsnämnden beslutade i december 2005 att utöka
korttidsenheten på Korpen i Visby till 32 platser (se bil). Utökningen skall
lokaliseras i de tomma lokalerna i bottenplanet på Korpen direkt under den
nuvarande kortidsenheten. Då den nya vårdcentralen på Korpen skär av
möjligheterna att nyttja den befintliga entrén måste en ny entré skapas.
Korttidsenheten kommer att vara förlagd på två olika våningsplan och för att
kunna nå kafeteria och gemensamma utrymmen på Korpen måste också en hiss
finnas

SOCIAL- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Jesper Andersson
Försörjningschef

Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

Telefax

Internetadress
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Reglemente för krisledningsnämnd
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-03-30, § 88

•

Ledningskontoret 2006-03-02
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-14

Ks § 88
Au § 83

Reglemente för krisledningsnämnd
KS2005/0499-00
- Ledningskontoret 2006-03-02

Ledningskontoret har framlagt förslag till reglemente för krisledningsnämnden –
den nämnd som, enligt lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting, ska finnas för att fullgöra uppgifter under sådana
förhållanden. Genom reglementet utgör kommunstyrelsens arbetsutskottet
krisledningsnämnd. Nämnden har inga ersättare. Definitionen av vad som avses
med extraordinär händelse är den som lagtexten anger: en händelse som avviker
från det normala och innebär allvarlig störning - eller risk för det - i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser.
I samband med behandlingen av Handlingsprogram för skydd och säkerhet uppdrog
kommunstyrelsen åt ledningskontoret att, under medverkan av räddningstjänsten,
skyndsamt utarbeta förslag till reglemente för krisledningsnämnden.
Lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, är en del
av ett nytt nationellt krishanteringssystem. Lagen reglerar kommunernas organisation och
befogenheter vid händelser som innebär risker för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och som kräver snabba insatser; t.ex. hot mot sjukvården, energiförsörjningen eller VA-nätet.
Även den är både plötslig och störande behöver händelsen inte vara extraordinär och ska då
hanteras enligt annan lagstiftning. Enligt lagen ska det finnas en krisledningsnämnd och en plan
för hantering av sådana händelser. Kommunstyrelsen har ålagts uppgiften att vara krisledningsnämnd (kommunfullmäktige § 27/2002). Krisledningsnämndens uppgifter ska framgå av
reglemente. I extrema fall kan nämnden överta andra nämnders befogenheter. Enligt det antagna
handlingsprogrammet för skydd och säkerhet, som gäller under 2006, utgör också det också den
plan, som föreskrivs i lagen om extra ordinära händelser i fredstid. Om det gäller höjd beredskap
träder en annan lagstiftning in – lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara och lagen (1994:1720) om civilt
försvar. Ledningen av det civila försvaret utövas då av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Det upprättade förslaget till reglemente för krisledningsnämnden antas.

2006-03-02

1(7)

Dnr KS 2005/0499-00

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Inrättande av ny nämnd; krisledningsnämnd
Bakgrund
Ansvarsprincipen är grundläggande i den svenska krisberedskapen. Det innebär att
den som har ansvar för en verksamhet under normala omständigheter har
motsvarande ansvar under en kris. Kommunerna kommer i första hand att ställas på
prov vid ett krisläge då kommunen är den som står närmast invånarna i den dagliga
tillvaron och normalt bistår dem med omsorg, säkerhet och välfärd. Kommunerna
ha därför gjorts till basen i samhällets krishanteringssystem, i såväl i freds- som
ofredstid. Kommunerna ska svara för samarbetet och samordningen av
olycksförebyggande och skadebegränsande verksamhet inom de kommunala
förvaltningarna och samverka med andra organisationer och aktörer inom
kommunen. Det förebyggande arbetet i kommunerna ska utvecklas genom att
kommunerna inventerar hot och risker samt analyserar dessa för att minska eller
eliminera hoten.
- Lag om civilt försvar innehåller bestämmelser om kommunernas och landstingens
ansvar för det civila försvaret, beredskapsförberedelser i fred samt enskildas
skyldigheter. Lagen lägger ansvaret på kommunstyrelsen. Eftersom den
säkerhetspolitiska utvecklingen har gjort att tyngdpunkten i samhällets
krishanteringssystem förskjutits mot fredstida kriser (svåra påfrestningar,
extraordinära händelser) får denna lag träda tillbaka för andra bestämmelser bl.a.
lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, när det
gäller utveckling av säkerhet, beredskap och krishantering i kommunerna. Översyn
av lagen pågår.
- Lag om skydd mot olyckor har ersatt räddningstjänstlagen och syftar till att
förbättra skyddet mot olyckor och öka säkerheten i samhället. Lagen betonar
kommunernas förebyggande verksamhet varför fullmäktige ska anta två
handlingsprogram, det ena för räddningstjänsten (operativa verksamheten) och det
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andra för den olycks- och skadeförebyggande verksamheten.
Handlingsprogrammen ska redovisa kommunens lokal målsättning och planerna för
verksamheten samt de risker som finns i kommunen för olyckshändelser och som
kan leda till räddningstjänstinsatser. I planen ska också anges hur kommunens
förebyggande säkerhetsarbete är ordnat och hur det planeras.

- Hälso- och sjukvårdslagen anger att landstinget ska planera sin sjukvård så att en
katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Socialstyrelsen har 2005 meddelat
särskilda föreskrifter och allmänna råd om fredstida katastrofmedicinsk beredskap
och planläggning inför höjd beredskap. Föreskrifterna och de allmänna råden ställer
krav på att varje landsting bl.a. ska ha en organisation för att planera, samordna
och övervaka den katastrofmedicinska beredskapen på både regional och lokal nivå
och ha en regional katastrofmedicinsk plan.
- Lag om extraordinära händelser i fredstid för kommuner och landsting har tillkommit
då den kommunala organisationsstrukturen inte är uppbyggd för att hantera
extraordinära katastrofliknande krissituationer. Med en extraordinär händelse ”avses
sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.” Kännetecknande för en
extraordinär händelse är dess stora omfattning, det snabba händelseförloppet med en
svår överblickbarhet som kräver snabba beslut. Kommunen ställs då inför en svår,
akut ledningsuppgift med behov av samordning och beslut som inte kan tillgodoses av
den ordinarie kommunala organisationen. Kommunstyrelsen ska visserligen leda och
samordna kommunens verksamhet men den kan inte bestämma över andra nämnder.
Lagen ger därför särskilda befogenheter till kommun/landsting att inrätta en
organisation där de skapas snabba och effektiva politiska beslutsvägar vid
extraordinära händelser i fredstid, en särskild krisledningsnämnd. Denna nämnd får i
samband med en extraordinär händelse i fredstid fatta beslut om att överta hela eller
delar av verksamhetsområden från kommunens övriga andra nämnder i den
omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelses art och
omfattning.
- Överenskommelse mellan staten och Sv. kommunförbundet
Kommunförbundet och staten har träffat en överenskommelse som gäller fr.o.m.
2006 att kommunerna på uppdrag av staten, utöver de lagreglerade kraven, ska
utföra följande uppgifter mot ersättning från staten:
•
•

•
•

Risk- och sårbarhetsanalyser – Kommunernas planering ska grunda sig på risk- och
sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid kris.
Geografiskt samordningsansvar – Kommunerna ska verka för samordning av all
krisberedskap inom kommunens geografiska område. Kommunen ska identifiera risker i
kommunen och göra dessa kända samt inrätta ett krishanteringsråd eller motsvarande.
Kommunerna ska också verka för samordning av all information till allmänheten vid en kris.
Utbildning, övning – Kommunen ska regelbundet utbilda och öva politiker och tjänstemän
Rapport till länsstyrelsen – Kommunerna ska informera länsstyrelsen om vad de gör för att
minska sårbarheter i sin verksamhet och öka förmågan att hantera en kris. Också under en
kris ska länsstyrelsen informeras om läget i kommunen
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•

Höjd beredskap – Kommunerna ska ansvara för allmänhetens skyddsutrustning och annat
materiel som ska användas vid krig. Kommunerna ska svara för underhåll och provning av
alarmsystemet för höjd beredskap.

Krisledningsnämnd
Krisledningsnämndens uppgifter ska framgå av dess reglemente. Nämnden får fatta
beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i
kommunen men ska endast överta verksamhetsområden i den omfattning som är
nödvändig med anledning av den extraordinära händelsen. Av reglementet ska
framgå vilka verksamhetsområden krisledningsnämnden får överta från andra
nämnder. Kommunen avgör med andra ord själva inom lagens allmänna ram vilka
befogenheter som kan överlämnas till krisledningsnämnden. De uppgifter som
krisledningsnämnden övertagit ska så snart som förhållanden medger återgå till
kommunens ordinarie nämnder.
I Gotlands kommun har kommunstyrelsen hittills haft uppgiften att vara
krisledningsnämnd samt även ansvarig nämnd för verksamheten enligt lagen om
skydd mot olyckor och civilt försvar. Uppgiften av vara krisledningsnämnd kan
endera läggas på kommunstyrelsen, någon annan befintlig nämnd eller en på
nyinrättad. Ordföranden i nämnden bedömer när en extraordinär händelse medför
att nämnden ska träda i funktion. Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid
närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige får besluta att
krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. Om fullmäktige fattar ett sådant
beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit till
ordinarie nämnd.
Plan för hantering av extraordinära händelser
Lag om extraordinära händelser i fredstid för kommuner och landsting föreskriver
att kommunen för varje ny mandatperiod ska fastställa en plan för hur de ska
hantera extraordinära händelser. Planen bör baseras på de nämndvisa risk- och
sårbarhetsanalyser vars framtagande ska vara en naturlig del i det fortlöpande
kommunala säkerhetsarbetet som ska bedrivas på varje nämnd. Även de del- eller
helägda kommunala bolagen samt de entreprenörsdrivna kommunala
verksamheterna ska ingå i detta planarbete. Kommunen bör samordna arbetet med
risk- och sårbarhetsanalyser med övrigt förebyggande arbete i kommunen, särskilt
med upprättandet av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och
olika planer enligt lagen om civilt försvar. Skillnaden mellan planen för
extraordinära händelser och handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot
olyckor är förstnämnda plan ska innehålla en analys av hur konsekvenserna
av en reell händelse ska hanteras utöver den hantering som åvilar
räddningstjänsten enligt handlingsprogrammet för räddningstjänsten enligt
lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsen beslutade 2005-11-24, § 287, att föreslå kommunfullmäktige
anta ett ”Handlingsprogram för skydd och säkerhet” utgörande ett kombinerat
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och den plan som föreskrivs i
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lagen om extraordinära händelser i fredstid. Handlingsprogrammet ska gälla t.o.m.
31 december 2006. I samma beslut gavs räddningstjänsten och ledningskontoret i
uppdrag utarbeta förslag till sådant program som ska gälla mandatperioden fr.o.m.
2007. Kommunfullmäktige beslutade 2005-12-12, § 221, i enlighet med
kommunstyrelsen förslag.
Dessutom gavs i kommunstyrelsens beslut ett uppdrag till ledningskontoret, under
medverkan av räddningstjänsten, att skyndsamt utarbeta ett förslag till reglemente
för krisledningsnämnden, varvid förutsätts att en ny nämnd inrättas med samma
sammansättning som kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bilagt till denna skrivelse finns ett förslag till reglemente för krisledningsnämnden
som är av mer traditionell typ. Nämndens ledamöter utgörs av kommunstyrelsens
arbetsutskott. Nämnden föreslås med anledning av sin mer temporära funktion inte
ha några ersättare. Reglementet innehåller inga bestämmelser om någon underställd
stab eller tjänstemannaorganisation för beredning av nämndens ärenden och
verkställighet av dess beslut. Huruvida reglementet skall kompletteras med någon
sådan reglering får prövas i samband med framtagande av den nya plan för
extraordinära händelser och handlingsprogram för skydd och olyckor som skall
gälla fr.o.m. 2007.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Reglemente för krisledningsnämnden antas i enlighet med föreliggande förslag.
Bo Dahllöf
regiondirektör
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Bilaga
REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Uppgifter
1 § Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som
ankommer på kommuner och landsting vid extraordinära händelser i fredstid enligt
lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.
Med en extraordinär händelse avses en händelse som uppfyller samtliga av följande
kriterier:
• • avviker från det normala,
• • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och
• • kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
I övrig tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser.
Sammanträden och kallelse
2 § Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice
ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i
funktion.
3 § Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder vice
ordföranden bestämmer hur kallelse skall ske.
Sammansättning
4 § Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utgör Gotlands
kommuns krisledningsnämnd. Nämnden har inga ersättare.
Uppgifter
5 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Om möjligt skall
krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd, styrelse eller bolag innan beslut
fattas.
Verksamheten skall övergå till ordinarie nämnd när förhållandena medger det.
För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om sekretess och liknande
som för den nämnd eller styrelse som krisledningsnämnden tagit över
beslutanderätten från.
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6 § Krisledningsnämnden äger fatta beslut om bistånd till andra kommuner,
begränsat ekonomiskt stöd till enskild samt bistånd med hälso- och
sjukvårdsresurser enligt 8-10 §§ lagen om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting.
Beredning av ärenden
7 § Från kommunens nämnder, styrelser, kommunala bolag och tjänstemän får
krisledningsnämnden infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att
nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden som berör annan nämnds verksamhetsområde får
nämnden besluta att representanter från berörd nämnd eller kommunalt bolag eller
särskild sakkunnig får närvara. De närvarande får yttra sig, men inte delta i
nämndens beslut.
Brådskande beslut
8 § Ordföranden, eller om han eller hon har förhinder, vice ordförande får besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.
Ordförandens befogenhet att fatta beslut i brådskande ärenden upphör så snart
nämnden har sammanträtt.
Beslut om upphörande av verksamhet
9 § Krisledningsnämnden beslutar när nämndens verksamhet upphör med anledning
av extraordinär händelse i 1 §.
Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra
med anledning av extraordinär händelse i 1 §.
När krisledningsnämndens verksamhet upphör återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
Uppföljning
10 § Krisledningsnämnden skall till kommunfullmäktige rapportera nämndens
beslut samt sammanställning av inträffade händelser och vidtagna åtgärder under en
extraordinär händelse. Beslut skall anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde.
Justering av protokoll
11 § För bestämmelser om justering av protokoll hänvisas till 19 § i
kommunstyrelsens reglemente.
Reservation
12 § För bestämmelser om reservation mot beslut hänvisas till 20 § i
kommunstyrelsens reglemente.
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Talan
13 § Kommunstyrelsen för kommunens talan i alla mål och ärenden om inte
krisledningsnämnden skall göra det på grund av lag eller annan författning.
Krisledningsnämnden skall i sådana fall alltid samråda med kommunstyrelsen.
Krisledningsnämnden kan även i andra fall än ovan nämnda få kommunstyrelsens
uppdrag att föra kommunens talan.
Delgivning
14 § För bestämmelser om delgivning med krisledningsnämnden hänvisas till 21 § i
kommunstyrelsens reglemente.
Undertecknande av handlingar
15 § För bestämmelser om firmateckning hänvisas till 22 § i kommunstyrelsens
reglemente.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 5

2006-04-24

Revidering av Ekoprogram och kretsloppsplan. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-03-30, § 66

•

Ledningskontoret 2006-02-24

•

Motion 2005-09-14

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

Motion till kommunfullmäktige

Revidering av kommunens Ekoprogram och Kretsloppsplan
1992 beslutade kommunfullmäktige att Gotlands kommun ska vara en Ekokommun, efter en
motion ifrån Centerpartiets Lars Thomsson, Eva Nypelius och Eva Gahnström.
Kommunfullmäktige antog 1996 ”Ekoprogram för Gotland” och 1998 antogs ”Kretsloppsplan
för Gotlands kommun”, tillsammans bildar de ”Agenda 21 för Gotlands kommun”.
Ekokommunarbetet på Gotland har varit mycket framgångsrikt. Det har gett oss en
spetsposition i världen vad gäller uthållig samhällsutveckling. Till följ av det har det utvecklas
en ganska omfattande ”miljöturism”, ett välkommet tillskott för öns besöksnäring.
I kretsloppsplanen står det att planen skall ses över med jämna mellanrum och anpassas till
samhällsförändringar och vunna erfarenheter. På de här ca 10 åren som har gått så har
miljökunnandet kraftigt flyttats framåt. Bland annat så har problemen med växthuseffekten
och den globala uppvärmningen växt till att idag anses som det största miljöhotet för
mänskligheten. Nästan varje dag kommer det nyheter om extrema väderförhållanden t.ex. nu
senast orkanen Katrina, polarisarnas smältning och att permafrosten i Sibirien nu släpper, allt
som en följd av växthuseffekten.
Huvudorsaken till växthuseffekten är I-världens nyttjande av fossila bränslen vilket ger en
ökar koldioxidhalten i atmosfären. De kända oljetillgångarna tar enligt beräkningarna slut om
ca 20-30 år med hänsyn taget till ökad användning t.ex. i Kina och Indien! Det blir mer och
mer uppenbart att dagens generation befinner sig i slutet av den fossila skördeperioden. Detta
förhållande påverkar också i stor grad utformningen av dagens och morgondagens
miljöpolitik.
Den tilltagande algblomningen i Östersjön är också en miljöförändring som under de senaste
åren fått en direkt inverkan på Gotland, speciellt för den viktiga besöksnäringen.
Med hänsyn till ovanstående yrkar jag
att kommunfullmäktige ger i uppdrag att revidera och anpassa Ekoprogrammet och
Kretsloppsplanen.
att ekokommunens arbete årligen presenteras i ett miljöbokslut.
Vänge den 14 september 2005
Lars Thomsson Centerpartiet

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-07

Ks § 68
Au § 60

Motion. Stipendier till studerande på Högskolan
KS2005/0487-10
- Motion 2005-11-28
- Ledningskontoret 2006-02-27

Bror Lindahl m.fl. (fp) har i motion föreslagit att Gotlands kommun ska inrätta ett
stipendium för studenter vid Högskolan på Gotland för att därigenom kunna
utveckla kommunen.
Ledningskontoret föreslår att motionen tillstyrks på så sätt att kommunstyrelsen får
i uppdrag att utreda frågan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att inrätta stipendium eller motsvarande vid Högskolan på
Gotland.
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2006-02-24

Dnr 2005/0377-10

Ledningskontoret
Helena Andersson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion om revidering av kommunens ekoprogram och
kretsloppsplan
Bakgrund
Lars Thomsson (c), har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit
1.

2.

att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och anpassa kommunens Ekoprogram
från 1996 och kretsloppsplan från 1998
att ekokommunens arbete årligen presenteras i ett miljöbokslut

Motionen inleds med en sammanfattning av miljöproblematiken i omvärlden
samt en slutsats att ekokommunarbetet hittills varit bra för Gotland. Det har
gett oss bättre miljö, positiv PR i omvärlden och lockat miljöturister till ön.
Bedömning

På Ledningskontoret har arbetet med att revidera de båda dokumenten inletts
och i budgeten för 2006 har planeringsteamet beviljats medel för layout och
tryckning.
Ledningskontoret bedömer att kommunen bör presentera miljöbokslut gällande
de strategiskt viktigaste områdena för en ekologiskt hållbar utveckling inom
kommunen och undersöker lämplig omfattning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Motionen tillstyrks med hänvisning till redan inlett arbete vid kommunens
ledningskontor.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 6

2006-04-24

Försök med koldioxidneutral energiförsörjning. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-03-30, § 67

•

Ledningskontoret 2006-02-24

•

Motion 2005-09-19

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

Motion till kommunfullmäktige

Gotland som försöksområde för koldioxidneutral
energiförsörjning
Sedan 1995 är forskarna överens om att växthuseffekten är verklig. Samtidigt så är alla
numera överens om att oljeutvinningen i världen redan har passerat sitt maximum. De kända
oljetillgångarna tar enligt beräkningarna slut om ca 20-30 år med hänsyn taget till ökad
användning bland annat i Kina och Indien. Det blir mer och mer uppenbart att dagens
generation befinner sig i slutet av den fossila skördeperioden. Dessa två förhållanden kommer
mer än någonting annat att påverka vår framtid framöver.
Inom energiförsörjningen kommer det att bli en jakt på alternativa bränslen som kan ersätta de
fossila. Fokus på de förnyelsebar bränslena kommer att ställas mot energieffektivitet,
koldioxidpåverkan och givetvis pris.
Gotland har mycket bra förutsättningar att bli självförsörjande med koldioxidneutrala
bränslen. Det visar två studier gjorda i ämnet. Det unika är att vi har bra förutsättningar för så
många olika alternativa bränslen t.ex. vindkraft, biogas, biomassa från åker och skog,
solenergi, havsvärme, geotermisk värme (djupvärme) och vågkraft. Ett grundförhållande som
är en stor resurs i sammanhanget är det faktum att vi har mycket åkermark per innevånare ca
1,4 ha/pers jämfört mot genomsnittet i Sverige på ca 0,3 ha/pers.
Fil. kand. Micael Timonens utredning visar att med helt inhemsk energiförsörjning, som vi
har möjlighet att nå, så skapas ca 600 varaktiga arbetstillfällen och en omsättning på ca 2
miljarder kronor tillförs Gotland.
Sverige kommer att behöva ställa om till en uthållig energiförsörjning inom några få
decennier. Gotland är ett Sverige i miniatyr, det skulle vara mycket klokt att nyttja Gotland
som ett försöksområde för att vinna erfarenheter i den mindre skalan, som sen kan användas i
övriga landet. För att en sådan här process skall komma igång behövs initialt samhällsstöd
ifrån nationella myndigheter och EU: s fonder
Med hänsyn till ovanstående yrkar jag
att kommunfullmäktige ansöker om att Gotland blir ett försöksområde för koldioxidneutral
energiförsörjning med stöd från nationella myndigheter och EU: s fonder enligt vad som
anförts ovan.
Vänge den 19 september 2005
Lars Thomsson Centerpartiet

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-07

Ks § 67
Au § 59

Motion. Försök med koldioxidneutral energiförsörjning
KS2005/0378-10
- Motion 2005-09-18
- Ledningskontoret 2006-02-24

Med hänvisning till de på Gotland goda förutsättningarna för olika energiformer –
vindkraft, biogas, solenergi, havsvärme m.m. – har Lars Thomsson (c) i motion
yrkat att Gotlands kommun ska ”ansöka om” att Gotland ska bli ett försöksområde
för koldioxidneutral energiförsörjning; ett försök som skulle genomföras med stöd
från EU och nationella myndigheter.
Ledningskontoret föreslår att motionen tillstyrks och räknar med att energiomställning kommer att få en framskjuten ställning i EU:s kommande fondprogram.
Kommunen bör välja att rikta ansökningarna till program och fonder ”där ett förväntat utbyte bidrar till att nå lokala mål på energiområdet tillsammans med ett
positivt utfall för den regionala ekonomin”. Ansökningar ska ske inom kommunkoncernens ordinarie budgetram.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls. Ansökningar ska ske inom kommunkoncernens ordinarie
budgetram.
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2006-02-24

Dnr 2005/0378-10

Ledningskontoret
Helena Andersson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion om Gotland som försöksområde för
koldioxidneutral energiförsörjning
Bakgrund
Lars Thomsson (c), har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit
1.

att kommunfullmäktige ansöker om att Gotland blir ett försöksområde för
koldioxidneutral energiförsörjning med stöd från nationella myndigheter och EU:s
fonder.

Motionen inleds med en sammanfattning av problemen förknippade med dagens energianvändning. Den hänvisar till de studier som dels visar en positiv
socioekonomisk utveckling på Gotland vid exploatering av lokala energiresurser, dels att Gotland har bra förutsättningar för att energiförsörjning från
flera slags förnybar energi.
Bedömning
Ledningskontoret bedömer att motionens intentioner är i linje med tidigare
antagna målsättningar i kommunen och att det finns skäl att bevaka EU:s
kommande fondprogram där energiomställning förväntas få ännu större betydelse än tidigare. Både nationellt och på EU- nivå har redan Gotland rönt
viss framgång med konceptet Gotland - en ö för förnybar energi.
Ledningskontoret bedömer att kommunen bör bevaka möjliga program och
fonder och delta med ansökningar där ett förväntat utbyte bidrar till att nå
lokala mål på energiområdet tillsammans med ett positivt utfall för den regionala ekonomin.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Motionen tillstyrks med hänvisning till redan inlett arbete inom kommunen. Ansökningar ska ske inom kommunkoncernens ordinarie
budgetram.
LEDNINGSKONTORET
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Kommunal folkomröstning om valfrihet i
barnomsorgen. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-03-30, § 82

•

Ledningskontoret 2005-03-01

•

Motion 2005-10-10

•

Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-16, § 4

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

Kristdemokraterna
Motion till
Kommunfullmäktige i Gotlands kommun
Begäran om kommunal folkomröstning om utökad valfrihet i barnomsorgen
I ett trettiotal av Sveriges kommuner har det tagits initiativ till folkomröstningar om större
valfrihet inom barnomsorgen. I tre, Örkelljunga, Karlstad och Uppvidinge har sådana
folkomröstningar genomförts med majoritet för en utökad valfrihet inom barnomsorgen. 13
kommuner har också begärt hos regeringen om att själva få bestämma om utformningen av
kommunens barnomsorg så att valfriheten kan bli större.
Barn, föräldrar och familjer är alla olika, och har olika behov. Därför är det djupt orättvist att
vissa barnomsorgsformer subventioneras starkt av det offentliga medan andra måste
finansieras helt av föräldrarna själva. Dagmamma, kooperativa dagis och omsorg i hemmet
missgynnas kraftigt av dagens system och blir därmed alltmer ovanliga former av
barnomsorg.
Ett flertal opinionsundersökningar har visat att småbarnsföräldrar efterfrågar mer valfrihet.
Dagens starkt styrda subventioner har inte stöd hos föräldrarna själva. Det är viktigt av
demokratiska skäl att de som omfattas av de stödsystem som samhället erbjuder också tycker
att de är utformade på ett legitimt sätt. Annars undergrävs viljan att solidariskt betala för dem
och i förlängningen hotas trovärdigheten för demokratin som politiskt system.
Enligt FN:s barnkonvention är familjen "den grundläggande enheten i samhället och den
naturliga miljön för särskilt barnens utveckling". Genom att skriva under konventionen är
Sverige skyldigt att ge familjen "nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på
sig sitt ansvar i samhället". Konventionen säger att "barnet, för att kunna uppnå en
fullständig harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en
omgivning av lycka, kärlek och förståelse."
Barnen är vår framtid. Ansvarstagande föräldrar måste uppmuntras och värdesättas mer.
Genom föräldraskap och anhöriginsatser bidrar många människor till en nödvändig del av vårt
samhällsbyggande.
Med ovanstående motivering föreslår vi fullmäktige besluta
att

Gotlands kommun på den allmänna valdagen 2006 genomför en kommunal
folkomröstning om mer valfrihet i barnomsorgen.

att

Kommunstyrelsen i skrivelse till regeringen begär att bli försökskommun för en
utökad valfrihet i barnomsorgen

Visby den 10 oktober 2005
Yngve Andersson

Rut Smeds

Mats E:son Hjorth

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-14

Ks § 82
Au § 77

Motion. Kommunal folkomröstning om valfrihet i barnomsorgen
KS2005/0433-11
- Motion 2005-10-10
- Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-16, § 4
- Ledningskontoret 2006-03-01

Yngve Andersson m.fl. (kd) har i motion föreslagit dels att en folkomröstning om
”mer valfrihet i barnomsorgen” ska anordnas samtidigt som det allmänna valet i
september, dels att kommunen hos regeringen ska begära att få bli ”försökskommun för en utökad valfrihet i barnomsorgen”. I motionen hänvisas till motsvarande åtgärder i några andra kommuner och synpunkter framförs på finansieringen
av barnomsorgen.
Barn- och utbildningsnämnden har avstyrkt motionen och i yttrande redogjort för den
utbyggnad av förskolan och skolbarnomsorgen som skett, så att kommunen nu, i enlighet
med gällande lag, kan erbjuda plats till alla barn i behov av det. Alternativ finns genom
avtal mellan kommunen och enskild verksamhet (14 förskoleavdelningar och fyra
fritidshem). Att det skulle råda någon orättvisa när det gäller finansiering bestrids.
Ledningskontoret redogör för reglerna för kommunal folkomröstning och konstaterar att
flera frågor av politisk och praktisk natur då måste hanteras. Förslagen i motionen anses
inte vara tillräckligt preciserade för varken att en frågeställning skulle kunna formuleras,
eller hur en försöksverksamhet skulle kunna utformas. Med hänvisning till det och barnoch utbildningsnämndens yttrande föreslås motionen avstyrkas. Arbetsutskottet har
föreslagit att motionen ska avstyrkas.

Yrkande:
•

Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Lena Celion (m) att motionen
skulle tillstyrkas.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius’ yrkande och
förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och
kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för
Eva Nypelius’ yrkande. 9 ledamöter röstade ja: Eric Martell (s), Åke Svensson (s), Carina
Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland
Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp) och ordföranden Sonia Landin (s). 6 ledamöter
röstade nej: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Lena
Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Gustaf Hoffstedt (m). Kommunstyrelsen hade således
bifallit arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen avslås.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM

DIARIENUMMER

1 mars 2006

KS 2005/0433-11

Ledningskontoret
Patrik Pettersson

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion om kommunal folkomröstning och försöksverksamhet
beträffande valfrihet i barnomsorgen
Yngve Andersson m.fl. ledamöter (kd) har i motion den 10 oktober 2005 föreslagit
dels att Gotlands kommun på den allmänna valdagen 2006 skall genomföra en
folkomröstning om mer valfrihet i barnomsorgen, dels att kommunstyrelsen i
skrivelse till regeringen skall begära att få bli försökskommun för en utökad valfrihet
i barnomsorgen.
Remissyttranden
I beslut den 16 februari 2006, § 4, har barn- och utbildningsnämnden med hänvisning
till en lämnad redogörelse för den bedrivna barnomsorgens inriktning föreslagit att
motionen skall avslås.
Ledningskontorets bedömning
Den rättsliga regleringen av kommunala folkomröstningar
Av 5 kap. 34 § kommunallagen framgår att fullmäktige får besluta att det som ett led
i beredningen av ett ärende som fullmäktige skall handlägga skall inhämtas
synpunkter från medlemmar i kommunen. Detta kan ske genom folkomröstning,
opinionsundersökning eller något liknande förfarande. Vid opinionsundersökning
eller liknande förfarande får valnämnden i kommunen anlitas, om nämndens
verksamhet i övrigt inte hindras av det. Skall synpunkter inhämtas genom en
omröstning får fullmäktige besluta att det, med tillämpning av 5 kap. vallagen
(2005:837), skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen. Närmare
föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar (folkomröstningslagen).
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2 (2)
I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall
fullmäktige enligt 2 § folkomröstningslagen besluta bl.a. om dag för omröstningen,
omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, den fråga och de svarsalternativ som
skall ställas till de röstberättigade, röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i
omröstningslokalen, samt när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.
Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den centrala
valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader före omröstningsdagen.
Av den rättsliga regleringen följer att flera frågor av både politisk och praktisk natur
måste beslutas i anslutning till ett beslut att hålla en folkomröstning. Vidare får
framhållas att folkomröstningar inte är beslutande utan rådgivande. Det är därför en
grannlaga uppgift att formulera den fråga och de svarsalternativ som skall gälla i en
folkomröstning för att fullmäktige verkligen skall få ett konkret råd i ett ärende.
Såvitt ledningskontoret kan bedöma innehåller motionen inte något egentligt svar på
dessa frågeställningar, t.ex. utvecklas inte hur valfrihetsalternativen skulle formuleras
eller hur en försöksverksamhet skulle gestaltas. Vid sådant förhållande och med
hänsyn till barn- och utbildningsnämndens avstyrkande, finner ledningskontoret att
motionen inte bör läggas till grund för beslut om folkomröstning eller skrivelse till
regeringen om försöksverksamhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avstyrker motionen.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2006-02-16

BUN § 4
Motion, folkomröstning för ökad valfrihet i barnomsorgen
Dnr KS 2005/0433-11; BUN 2005/148-11

Fullmäktigeledamöterna Yngve Andersson, Rut Smeds och Mats E:son Hjort har i en
motion föreslagit att Gotlands Kommun på den allmänna valdagen 2006 genomför en
kommunal folkomröstning om mer valfrihet i barnomsorgen samt att Kommunstyrelsen i
skrivelse till Regeringen begär att bli försökskommun för en utökad valfrihet i
barnomsorgen.
Som motivering anförs i motionen bl a följande:
… Ett flertal opinionsundersökningar har visat att småbarnsföräldrar efterfrågar mer
valfrihet. Dagens starkt styrda subventioner har inte stöd hos föräldrarna själva. Det är
viktigt av demokratiska skäl att de som omfattas av de stödsystem som samhället erbjuder
också tycker att de är utformade på ett legitimt sätt. Annars undergrävs viljan att solidariskt
betala för dem och i förlängningen hotas trovärdigheten för demokratin som politiskt system.
Enligt FN:s barnkonvention är familjen "den grundläggande enheten i samhället och den
naturliga miljön för särskilt barnens utveckling". Genom att skriva under konventionen är
Sverige skyldigt att ge familjen "nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på
sig sitt ansvar i samhället”. Konventionen säger att "barnet, för att kunna uppnå en
fullständig harmonisk utveckling av sin personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en
omgivning av lycka, kärlek och förståelse…
---

Skoldirektör Peter Molin anför i förslag till yttrande bl a följande:
… Förskoleverksamhetens (förskola och familjedaghem) och skolbarnsomsorgens
(fritidshem och familjedaghem) verksamhet regleras i Skollagen kapitel 2 a. §§ 1-20. Efter
reformen om införande av maxtaxa och allmän förskola har Gotlands kommun under flera
år i en omfattande satsning i enlighet med statens krav byggt ut förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen så att alla barn i behov av plats kan erbjudas placering i förskola,
familjedaghem eller fritidshem. I uppdraget till kommunerna betonas förskolans
pedagogiska uppgift och att förskolan skall vara det första steget i det sammanhållna
utbildningssystemet, det första steget i barnets livslånga lärande.
Lagen ger Kommunen rätt att lämna tillstånd till enskild verksamhet i form av kooperativ,
bolag, förening, samfällighet, stiftelse, eller som en enskild individ att yrkesmässigt driva
förskola eller fritidshem. Verksamheten står under tillsyn av kommunen. För närvarande har
kommunen avtal med fjorton enskilda förskoleavdelningar och fyra enskilda fritidshem. Ett
flertal kommunala och enskilda verksamheter bedriver olika pedagogiska arbetsformer mot
det gemensamma mål som gäller för verksamheten.
(forts)
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2006-02-16

BUN § 4
Motion, folkomröstning för ökad valfrihet i barnomsorgen
Dnr KS 2005/0433-11; BUN 2005/148-11

(forts)
Av naturliga skäl kan inte varje barnomsorgsform erbjudas på varje ort, men jag vill hävda
att det finns ett brett spektrum av barnomsorgsformer, med god geografisk spridning på
Gotland.
Jag vill samtidigt bestrida motionärernas påstående att barnomsorgsformerna
familjedaghem (”dagmamma”) och enskild förskola (”kooperativ”) skulle missgynnas
kraftigt av dagens system. Dagmammor är en del av den kommunala verksamheten, som får
anslag som väl motsvarar anslagen inom den kommunala förskoleverksamheten. De enskilda
förskolorna erhåller också anslag som tillsammans med föräldraavgiften motsvarar de
kommunala förskolornas. För föräldrar är taxan densamma oavsett vilken form man väljer.
När det gäller barnomsorg i det egna hemmet för eget barn är det en form som Gotlands
kommun valt att inte satsa på. Efter reformen om införande av maxtaxa och allmän förskola
har Gotlands kommun tagit fasta på de pedagogiska ambitionerna i riksdagens beslut och
byggt ut förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen så att alla barn i behov av plats nu
kan erbjudas placering i förskola, familjedaghem eller fritidshem. Viktiga frågor på Gotland
har också varit att slå vakt om barnens sociala utveckling tillsammans med andra barn, och
att förskolans personal skall inneha en bra kompetens. Jag bedömer att alla dessa faktorer
har bättre förutsättningar att infrias inom den förskoleverksamhet som under de senaste
åren byggts upp inom BUF.

---

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att BUN föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.”

BUN-ledamoten Solveig Artsman yrkade att BUN skulle föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
BUN antar skoldirektörens förslag till yttrande som nämndens yttrande i ärendet.
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GOTLANDS KOMMUN
Barn och utbildningsförvaltningen
PeM/PW

2006-02-16

BUN

Remiss, medborgarförslag om vårdnadsbidrag för vård av egna barn.
Dnr KS 2005/0515-88; BUN 2005/013-69

I ett medborgarförslag till Kommunalfullmäktige i Gotlands kommun har kommuninvånaren
D. M. följande:
Den 1 januari inför Nacka kommun vårdnadsbidrag till föräldrar som vill vara hemma med
sina barn. Detta bör vi ha på Gotland också.

Som motivering anför förslagsställaren:
Genom att ge föräldrar lön för att vara hemma med sina egna barn skapar man en naturlig
valfrihet att välja var man vill ha sina barn. Det borde bli billigare än att bygga förskoleplatser
överallt.

KS har begärt BUN:s yttrande över medborgarförslaget. Sådant yttrande skall vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2006-03-01.
Jag vill med anledning av medborgarförslaget anföra:
Förskoleverksamhetens (förskola och familjedaghem) och skolbarnsomsorgens (fritidshem
och familjedaghem) verksamhet regleras i Skollagen kapitel 2 a. §§ 1-20. Skollagen ger inte
något utrymme för kommunen att införa vårdnadsbidrag (betalt för att vårda eget barn).
Lagen ger däremot Kommunen rätta att lämna tillstånd till enskild verksamhet att
yrkesmässigt driva förskola eller fritidshem. Om kommunen beviljar tillstånd för drift av
enskild förskola eller fritidshem upprättas ett avtal om villkoren för driften mellan
kommunen och den enskilda verksamheten. Verksamheten skall bedrivas enligt
bestämmelserna i skollagen, läroplanen (Lpfö 94) samt i enlighet med kommunens
inskrivnings- och avgiftsregler. Driftbidrag lämnas enligt avtal i paritet med det som gäller
för kommunens egen verksamhet. Verksamheten står under tillsyn av kommunen. Ett flertal
kommunala och enskilda verksamheter bedriver olika pedagogiska arbetsformer mot det
gemensamma mål som gäller för verksamheten.
1 (3)

Nacka kommun
I Nacka kommun tillämpas ett system inom barnomsorgen som innebär att det råder i princip
fri etableringsrätt för privata förskolor och familjedaghem under förutsättning att anordnaren
uppfyller grundläggande villkor. Dessa villkor finns specificerade i särskilda auktarisationsregler. Nacka kommun tillämpar vidare ett system med s k barnomsorgscheckar till
vårdnadshavarna att användas inom kommunens förskoleverksamhet. En förutsättning för en
anordnare att lösa in en sådan check är att anordnaren har F-skattsedel. En förutsättning för
att få F-skattsedel är att man bedöms bedriva näringsverksamhet.

F-skattsedel
Med den skattelagstiftning som finns i dag är det inte möjligt för föräldrar att få F-skattsedel
för att vårda sina egna barn. Av Skatteverkets anvisningar framgår följande:
…” Reglerna om vem som kan tilldelas F-skattsedel finns i 4 kap Skattebetalningslagen (SBL).
Av 4 kap 7 § SBL framgår att den som har för avsikt att bedriva näringsverksamhet kan, efter
ansökan, tilldelas F-skattsedel. För att en verksamhet ska räknas som näringsverksamhet krävs
att den bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Näringsverksamhet i vissa fall
Att bedriva familjedaghem kan mycket väl vara näringsverksamhet. Det förutsätter att man har
för avsikt att driva verksamheten på affärsmässiga grunder och att avsikten med familjedaghemmet är att sälja barnomsorgstjänster till föräldrar utanför familjekretsen. Om ett familjedaghem uppfyller kraven på näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening har det ingen
betydelse om företagaren har sina egna barn hemma eller inte. Vad företagaren har valt för
barnomsorg till sina barn är inte något som ingår när Skatteverket ska bedöma om det handlar
om en näringsverksamhet eller inte.

Vård av egna barn
Men om avsikten med familjedaghemmet i första hand är att vårda sina egna barn, är det inte en
näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening. Att vårda sina egna eller familjens barn är en
privat angelägenhet och inte en förvärvsverksamhet som ska beskattas. Detta gäller även om
kommunen eller annan betalar ut ersättning för att vårda det egna eller familjens barn.
Det vore alltså olagligt att bevilja F-skattesedel i de här fallen. För att det ska vara möjligt krävs
att en politisk majoritet i riksdagen ändrar lagen. ”

…
2 (3)

Efter reformen om införande av maxtaxa och allmän förskola har Gotlands kommun tagit
fasta på de pedagogiska ambitionerna i riksdagens beslut och byggt ut förskoleverksamheten
och skolbarnsomsorgen så att alla barn i behov av plats nu kan erbjudas placering i förskola,
familjedaghem eller fritidshem. Viktiga frågor på Gotland har också varit att slå vakt om
barnens sociala utveckling tillsammans med andra barn, och att förskolans personal skall
inneha en bra kompetens. Jag bedömer att alla dessa faktorer har bättre förutsättningar att
infrias inom den förskoleverksamhet som under de senaste åren byggts upp inom BUF.
Jag föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige avslår det aktuella
medborgarförslaget.

Peter Molin
Skoldirektör
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Stipendier till studerande på Högskolan.
Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-03-30, § 68

•

Ledningskontoret 2006-02-27

•

Motion 2005-11-28

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

GOTLANDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

MOTION

2005 11 28

Folkpartiet på Gotland anser att Gotlands kommun bättre bör kunna utnyttja den
kunskapsbank, som studenterna på högskolan innehar, för att utveckla kommunen.
Högskolan på Gotland är unik så till vida att man bedriver utbildning i ämnen som
exempelvis kvalitetsteknik utan motsvarighet i landet och har unika möjligheter till
ekologistudier runt kusterna. Vi har en växande högskola med mål att bli ett viktigt
inslag i ett kommande Östersjöcentrum mitt i havet.
Härutöver kan nämnas att på högskolan finns studenter som specialstuderar ledarskap,
organisation och ekonomiska samband såväl som kultur, östersjöklimat, fiske, geologi och
kvalitetsutveckling. Om kommunen mer aktivt tillvaratog denna resurs, studenternas
kunskaper och engagemang, kunde Gotland få större möjligheter att placera sig i främre ledet
i landet vad gäller effektivitet, miljöhänsyn och socialt ansvar.
De ovan nämnda specialiteterna överensstämmer även väl med kommunens strävan att vara
ett föredöme när det gäller natur och kulturhistoria.
Ett stipendium skulle kunna medverka till att locka fram nya kunskaper och idéer som
kommunen kan använda i sin verksamhet.
Folkpartigruppen föreslår därför Kommunfullmäktige att det inrättas ett stipendium
för studenter på Högskolan syftande till att stimulera studenterna till ett innovativt
engagemang i kommunens verksamhet
Visby som ovan

Bror Lindahl

Anna Greta Lickander

Jan Lindell

Gunnar Tinge

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-07

Ks § 68
Au § 60

Motion. Stipendier till studerande på Högskolan
KS2005/0487-10
- Motion 2005-11-28
- Ledningskontoret 2006-02-27

Bror Lindahl m.fl. (fp) har i motion föreslagit att Gotlands kommun ska inrätta ett
stipendium för studenter vid Högskolan på Gotland för att därigenom kunna
utveckla kommunen.
Ledningskontoret föreslår att motionen tillstyrks på så sätt att kommunstyrelsen får
i uppdrag att utreda frågan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att inrätta stipendium eller motsvarande vid Högskolan på
Gotland.

UTLÅTANDE
27 februari 2006

1 (1)

KS 2005/0487-10

Kommunstyrelsen
Ann Egefalk

Kommunstyrelsen

Motion: Stipendier till studenter på Högskolan
Bror Lindahl m.fl. (fp) har förslagit kommunfullmäktige att inrätta
ett stipendium för studerande vid Högskolan som ska syfta till att
stimulera studenterna till ”ett innovativt engagemang” i
kommunens verksamhet.
Att Gotlands kommun, genom att instifta ett stipendium eller ett forskningsprogram, skulle stödja forskning eller uppsatser och en vetenskaplig
syn på kommunens verksamheter är tilltalande. Kommunens verksamhet
är omfattande och frågan om huruvida specifika områden ska lyftas fram
eller inte bör avvägas i samarbete med Högskolan, liksom andra krav och
villkor för det ekonomiska stödet; t.ex. om stödet ska ske genom bildandet
av en fond och hur urvalet ska ske. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra förslaget.
Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
inrätta stipendium eller forskningsprogram vid Högskolan på Gotland.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör
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Revidering av Näringsutvecklingsprogram.
Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-03-30, § 83

•

Ledningskontoret 2006-02-21

•

Motion 2005-11-28
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Centerpartiet
Box 2014
621 26 Visby
tel. 0498-21 21 04
e-post:gotland@centerpartiet.se
hemsida:gotlandscentern.nu

Motion

Revidering av Näringsutvecklingsprogram
Nuvarande Näringsutvecklingsprogram (NUP) antogs i dec 2003. Som underlag
används KairoFutures omvärldsanalys från februari 2001 som gjordes till följd av
avvecklingen av KA3 i Fårösund.
I NUPen lyfts energi fram på så sätt att man skall undersöka tillgång och marknad för
bioenergi. Vid skrivandet av NUPen pågick studien ”100REN-ISLES”. Den är nu
slutrapporterad och visar på en potential i hållbar energiförsörjning för Gotland. I en
annan utredning visar Fil. kand. Micael Timonen att med helt inhemsk
energiförsörjning, som finns möjlighet att nå, så skapas ca 600 varaktiga arbetstillfällen
och en omsättning på ca 2 miljarder kronor tillförs Gotland. Dock skapar nuvarande
NUP inte förutsättningar för att stödja när man vill gå vidare i ”skarpt” läge och
genomföra investeringar.
Omvärlden har förändrats sedan omvärldsbilden togs fram. KairoFutures analys
redovisar att sysselsättningen inom energi ökade med 32% 1990-1998. vilket var den
klart största relativa utvecklingen av redovisade branscher under perioden. Läget i dag
med stigande energipriser och tydligare klimateffekter på grund av växthuseffekten har
skapat ett ökat intresse att konvertera energisystemet till ett mer hållbart. Problemet är
att det behöver byggas upp ett, till vissa delar, nytt infrastruktursystemen. Det rör sig
om investeringar i produktionsanläggningar, distributionssystem mm. För att våga göra
satsningarna behövs dels prov- och pilotprojekt samt stöd för att ”komma igång”.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
• Att nuvarande Näringsutvecklingsprogram revideras.
• Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att Näringsutvecklingsprogram så att hållbar
energiförsörjning ingår som ett prioriterat område.
Visby 05 11 28
Stefan Nypelius

Lars Thomsson

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-14

Ks § 83
Au § 78

Motion. Revidering av Näringsutvecklingsprogram
KS2005/0486-10
- Motion 2005-11-28
- Ledningskontoret 2006-02-21

Stefan Nypelius (c) och Lars Thomsson (c) har yrkat att näringslivsprogrammet
ska revideras och att ett av programmets prioriterade områden ska vara ”Hållbar
energiförsörjning” och att programmet omgående ska revideras i det avseendet,
eftersom investeringar i infrastruktur m.m. kan behöva föregås av pilotprojekt
m.m.
Ledningskontoret redogör för hur Gotlands kommun – bl.a. genom den energiplan,
som nu överarbetas för en ny period, och det regionala tillväxtprogrammet (RTP)
engagerat sig för hållbara energilösningar på ön. Nuvarande tillväxtprogram gäller
t.o.m. 2007. Arbetet med nytt regionalt utvecklingsprogram och tillxäxtprogram
samordnas med arbetet med ny översiktsplan och Vision 2025. Frågan om energiförsörjningen kommer att ingå i programarbetet. Därmed föreslås motionen
besvarad.
ANM: Alla län ska enligt förordning utarbeta regionala utvecklingsprogram (RUP). RUP ska
utgöra underlag för olika delprogram, som tillsammans ska bidra till att uppnå mål för länets
samlade utveckling. Operativa delprogram är bl.a. regionala tillväxtprogram (RTP), länstransportplaner, kommunala översiktsplaner, kvalitetsnormer och regionala program för miljöarbetet.
Det regionala utvecklingsprogrammet i Gotlands län, som ska beaktas av alla statliga
myndigheter som bedriver verksamhet i länet, antogs av kommunfullmäktige i februari 1998, § 3.
I december 2003 antogs ett regionalt tillväxtprogram för perioden 2004-2007. Uppdraget att
utarbeta ett dylikt kommer från regeringen, som också godkänner det. Näringslivsprogrammet
från samma år har kompletterats i enlighet med regeringens riktlinjer för att kunna utgöra ett
tillväxtprogram.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

2006-02-21
Kommunstyrelsen

Ledningskontoret
Regionala utvecklingsteamet

Motion Revidering av Näringsutvecklingsprogrammet 2005/0486-10
Bakgrund
Gotland har en stor potential att producera förnyelsebar energi från lokala resutser. Största
delen av utvecklingen kommer att ske utanför kommunens verksamhet och därför är frågor
kring infrastruktur, finansiering och ägandeskap centrala frågor. Gotland kommun har också
fastställt ett mål att arbeta för förnyelsebar energi vilket är en del för att uppnå den
kommunala målsättningen om ett hållbart samhälle inom loppet av en generation.
Om en storskalig utveckling av förnyelsebar energi ska komma till stånd behöver delar av
nuvarande infrastruktur byggas om eller utökas som till exempel öns elnät och tankstationer.
Att tillförsäkra en hög grad av lokalt ägarskap i anläggningarna för förnyelsebar energi är
viktigt för att också ge utrymme för den bofasta befolkningens inflytande över utvecklingen
och så att lokalbefolkningen får största möjliga ekonomiska utbyte av exploateringen av de
gotländska resurserna.
Genomförande av kommunens planer
Enligt kommunens Energiplan, Energi 2005, genomfördes redan år 2000 utredningar som
visar potentialen och de goda samhällsekonomiska vinsterna med en full exploatering av de
förnyelsebara energiresurserna på Gotland. Dessa förutsätter både lokalt stöd, lokalt entreprenörskap och politiska beslut för att förverkligas. Nu revideras denna Energiplan
För att uppnå en ökad användning av förnyelsebar energi i det gotländska systemet, med
målet att uppnå 100 % hållbara energilösningar, krävs ett aktivt medverkande från alla sektorer. I kommunens planer finns strategiska och långsiktiga mål formulerade som ska
möjliggöra kontinuitet och fungera som guide på vägen mot ett hållbart samhälle
I det Regionala Tillväxtprogrammet, som framtagits med en bred representation från.
myndigheter, organisationer och företag finns ett engerigavsnitt och där åtgärderna fram till
2007 skulle inriktas på biogas. Så har också skett genom att projektet Biogasanläggningar på
Gotland har erhållit medfinansiering från Anslag 33:1 regionala utvecklingsmedel.
Slutord
Under 2006 ska arbetet med Vision 2025 som innehåller Regionala utvecklingsprogram samt
nytt Regionalt tillväxtprogram påbörjas. Detta arbete kommer liksom tidigare att ske med bred
representation, där inte minst lantbruket har stor betydelse för energiförsörjningen framöver.
De lokala politiska besluten har genom det chans att förnya och stärka det lokala
entreprenörskap som nu växer inom flera sektorer av förnyelsebar energi.
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Energiförsörjningen kommer sålunda att ingå som ett viktigt område i kommande regionala
program, som strategier och åtgärder för Gotlands tillväxt och utveckling .
Förslag till åtgärd
Motionen anses besvarad med denna skrivelse

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lena Thalin
Regional utvecklingschef
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Slopa ”Bussiga kortet” i Visby.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-03-30, § 69

•

Ledningskontoret 2006-02-22

•

Medborgarförslag 2005-08-22

•

Kultur- och fritidsnämnden 2005-11-16, § 153

•

Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14, § 128

•

Tekniska nämnden 2006-01-25, § 22
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Mitt medborgarförslag är följande: Slopa ”Bussiga
kortet” för resor i Visby, men låt det fortfarande gälla
för långresor.
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.

Se bilaga 1

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

2005-08-22

Namnförtydligande

Bengt Lagersson

Adress

Ö:a Sömmerskestigen 26
Postadress

621 53 VISBY

Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

Visby 2005.08.19

Medborgarförslag
Visst är det väl viktigt att alla instanser i en kommun drar åt samma håll och samarbetar. Jag
är övertygad om att alla också har denna målsättning. Ändå verkar det som om högerhanden
ibland inte vet vad västerhanden gör. Vi får ju dagligen rapporter om hur våra barn och
ungdomar rör sig allt mindre och att övervikten ökar. Vi inom skolan har nu fått i uppdrag att
se till att eleverna rör på sig minst ½ timme varje dag, och du Claes-Göran har ju själv sagt att
kan vi få ungdomarna svettiga på våra idrottslektioner, så har vi gjort en bra insats.
För att möjliggöra detta påbud inom ramen för befintliga resurser har vi ingen annan
möjlighet än att ta dyrbar lektionstid till promenader. Så tänker vi i alla fall lösa det på
Solbergaskolan. Med detta i åtanke finner jag det märkligt att Gotlands kommun har beslutat
att ge alla skolelever gratis busstransport med det s.k. ”Bussiga kortet” Detta går ju stick i
stäv med en nationella målsättningen om att vårt framtida släkte skall röra på sig mera.
Mitt medborgarförslag är följande: Slopa ”Bussiga kortet” för resor i Visby, men låt det
fortfarande gälla för långresor.
Själv bor jag på Terra Nova och cyklar till Solbergaskolan varje arbetsdag, och på min väg dit
ser jag många elever som väntar på bussar, men i stället borde de cykla till den skola och
därmed få den extra motion som de så väl behöver.
Med vänlig hälsning
Bengt Lagersson
Idrottslärare på Solberga

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-07

Ks § 69
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Medborgarförslag. Slopa ”Bussiga kortet” i Visby
KS2005/0355-53
- Medborgarförslag 2005-08-22
- Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14, § 128
- Tekniska nämnden 2006-01-25, § 22
- Kultur- och fritidsnämnden 2005-11-16, § 153
- Ledningskontoret 2006-02-22

Bengt Lagersson anser det vara motsägelsefullt att å ena sidan verka för att barn
och ungdomar ska röra sig och få motion och å den andra låta dem åka buss gratis.
Han föreslår därför att ”Bussiga kortet” slopas för resor i Visby men fortfar att
gälla för längre resor.
Barn- och utbildningsnämnden avstyrker förslaget. Förutom rättvisan mellan barn
i och utanför Visby hänvisar nämnden till barnens trygghet och trafiksäkerhetsintresset. Tekniska nämnden verifierar att kortet utnyttjas för resor till och från
skolorna. Det ändrade resmönstret motiverar dock inte för närvarande någon
ändring av reglerna. Kultur- och fritidsnämnden avstyrker förslaget men föreslår
att hälsoeffekter utreds och information om hälsoeffekterna lämnas.
Ledningskontoret refererar till kommunens folkhälsopolitiska program och
konstaterar att kortet varit efterfrågat av ungdomar och att det engagemanget
måste beaktas. Tryggheten kvällstid, avlastningen av föräldrarna som slipper
skjutsa barnen till skolan, rättvisa mellan barn i och utanför Visby, samt miljöaspekter är huvudargumenten för ledningskontorets förslag att medborgarförslaget
ska avstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

2006-02-22

1(3)

Ledningskontoret
Dnr KS 2005/0355-53
Cora Juniwik

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Slopa bussiga kortet för resor i Visby men låt det
fortfarande gälla för långresor.
Bengt Lagersson föreslår i ett medborgarförslag att man skall slopa ”Bussiga
kortet” i Visby, men låta det fortfarande gälla för långresor. Förslaget
motiveras bl. a. med att barns och ungdomars vikt ökar och att skolan har fått
ett uppdrag att se till att eleverna rör sig minst en halvtimme om dagen.
Förslagsställaren menar att flera elever i Visby väljer att åka buss till och från
skolan istället för att gå eller cykla och att Gotlands kommuns beslut om att
införa gratis busskort till alla skolungdomar på Gotland ”går stick i stäv med
den nationella målsättningen om att vårt framtida släkte skall röra på sig
mera”.
Barn- och utbildningsnämnden har sitt yttrande angett att förslaget bör avslås.
I motiveringen nämns bland annat att det är en rättvisefråga. Visbyungdomarna
bör ha samma rätt som landsbygdsungdomarna att resa på ”bussiga kortet”.
Syftet med förmånen var att stimulera barn och ungdomar till att resa
kollektivt i ett långsiktigt perspektiv och det måste gälla Visbyungdomarna i
lika hög grad som landsbygdens befolkning. Vidare uppger man att ”bussiga
kortet” bidrar till att underlätta för barn och ungdomar att delta i idrotts- och
kulturlivet. För de ungdomar som bor i ytterområdena ökar dessutom
tryggheten när man kan ta sig till och från aktiviteter som inte ligger i närheten
av där man bor. Kan dessutom ”bussiga kortet” bidra till att minska biltrafiken
och därmed minska trafikfaran kring skolorna p.g.a. att fler barn kan ta buss till
skolan istället för att bli skjutsade av föräldrar, är det positivt.
Tekniska nämnden anför i sitt yttrande att några ändringar av reglerna för
”Bussiga kortet” inte bedöms vara motiverat för närvarande. Av yttrandet
framgår det visserligen att det kan konstateras att nya resmönster har skapats i
och med de avgiftsfria resorna i Visby. Nämnden framhåller att det är viktigt
med ett samarbete med skolan avseende elevernas resor till och från skolan och
till viss del har detta skett men det kan konstateras att de avgiftsfria resorna
inte har kopplats till elevernas motionsaktiviteter.
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt svar avstyrkt medborgarförslaget. Detta
med motiveringen att förslaget var begränsat till att bussiga kortet ska gälla för
landsortstrafiken.
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Betydelsen av fysisk aktivitet
Övervikt och fetma är ett snabbt ökande hälsoproblem i Sverige och på
Gotland. 27,5 % av barnen på Gotland beräknas vara överviktiga eller feta.
Jämförande siffror i en studie i tre medelstora kommuner är 23 %. Ökningen
beror till stor del på förändringar i våra matvanor och hur fysiskt aktiva vi är.
”Rapport om barns och ungdomars hälsa 2004” visade att var tionde elev i
skolår 9 var fysiskt aktiva en timme per dag, vilket motsvarar riksgenomsnittet
för åldersgruppen. I skolår 6 är det nästan dubbelt så vanligt att röra på sig en
timme om dagen.
Skolans insatser
Nationellt har skolan identifierats som en viktig aktör för att främja fysisk
aktivitet bland alla barn. Hälsofrämjande insatser i skolor har i olika studier
visat sig viktiga särskilt för att motverka skillnader i hälsa mellan grupper med
olika livsvillkor. På Gotland har allt fler skolor utvecklat arbetssätt för att
aktivera elever utöver idrottsämnet. Skolor som utökat den fysiska aktiviteten
rapporterar positiva effekter; gladare, piggare elever som mår bättre fysiskt
och psykiskt fungerar bättre i det teoretiska skolarbetet.
Ledningskontorets bedömning
Ledningskontoret anser att satsningen på fria bussresor för alla barn och
ungdomar på Gotland ligger i linje med Gotlands kommuns folkhälsopolitiska
program. Målet God, jämlik och jämställd hälsa ska nås genom insatser bland
annat för Delaktighet och inflytande samt Trygga och goda uppväxtvillkor.
Delaktighet och inflytande
Delaktighet och inflytande är särskilt viktigt för barn och ungdomar. Möjlighet
att påverka sitt liv och att kunna planera sin vardag har stor betydelse för hälsa
och livskvalitet. Bussiga kortet infördes efter att många ungdomar i olika
sammanhang fört fram behovet av fria bussresor som en mycket angelägen
fråga. De avgiftsfria resorna är ett konkret och tydligt exempel på en
samhällsfråga där ungdomars engagemang har lett till resultat. Enligt
ledningskontoret bör detta förhållande beaktas vid bedömningen av
medborgarförslaget.
Trygga och goda uppväxtvillkor
Tryggheten och säkerheten ökar för både flickor och pojkar, när möjligheterna
ökar att ta sig hem med kollektivtrafiken under kvällstid. Samtidigt minskar
behovet för föräldrar att skjutsa barn till och från skolan vilket bör minska de
olycksrisker som kan uppstå när många bilar ska lämna av barn samtidigt.
Jämlikhet
Rättvisefrågan är också central i det här sammanhanget. Ska busskortet gälla
för barn och ungdomar som bor utanför Visby bör det även gälla för barnen
som bor i Visby. Vidare ger gratis busskort också samma möjligheter för barn
och ungdomar som har små ekonomiska resurser att utnyttja kollektiv service
som andra.

3 (3)

Miljöaspekter
För att uppnå det hållbara samhället ska miljöfrågan beaktas. Dels är det viktigt
att lära barn och ungdomar åka kollektivt, både de som bor i Visby och de från
landsbygden ur ett långsiktigt perspektiv. Dels underlättar man för barn och
ungdomar att själva ta sig till skolan utan att bli skjutsade av föräldrar med
egen bil. Det är de korta bilresorna som är särskilt skadliga för miljön och
förhoppningsvis kan denna satsning leda till minskade utsläpp från privata bilar.
Andra strategier för ökad fysisk aktivitet
Inriktningen måste vara att underlätta ökad fysisk rörelse/motionsaktiviteter
utan att delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet för barn och ungdomar till
transporter ska bli lidande. Gotlands kommun kan genom utformningen av den
byggda miljön stimulera till ökad fysisk aktivitet genom t ex säkrare
cykelbanor, vilket föreslås i samrådsförslaget till ny översiktsplan för Visby.
Barn- och utbildningsnämndens beslut (BUN § 26, 2005) om strategier och
insatser för att genomföra en Hälsofrämjande skola kan förväntas ytterligare
stärka arbetet med att integrera hälsoarbete i undervisningen.
Informationsinsatser och aktiviteter i samverkan med idrottsrörelse och annat
föreningsliv (som t ex Gotlands kommuns årliga Folkhälsodagar) är också
viktiga insatser i detta sammanhang. Gotlands kommuns folkhälsopolitiska
program stödjer ett sådant utvecklingsarbete som går ut på att hitta former och
metoder för samarbete.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om att slopa bussiga kortet för resor i Visby men låta det
fortfarande gälla för långresor avslås.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

2005-11-16

Kfn § 153
Medborgarförslag. Slopa ”Bussiga kortet” för resor i Visby
Dnr 2005/229-70
Ungdomsavdelningen 2005-10-19

Bengt Lagersson, Visby, har i ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslagit
att ”Bussiga kortet" skall slopas för resor i Visby men även fortsättningsvis gälla för
långresor. Motivet till förslaget är ungdomarna rör sig allt mindre och att övervikten
ökar. För att motverka detta har enligt förslagsställaren skolan ett uppdrag att se till att
eleverna rör sig minst en halvtimme per dag, vilket inkräktar på lektionstiden.
Ungdomsavdelningen tillstyrker i tjänsteutlåtande förslaget och påtalar att kortet för
övriga även bör gälla även sommartid.
Jerker Drottenmyr föreslog att förslaget skall avstyrkas för att uppmuntra den goda
vanan att utnyttja kollektivtrafiken.
Stefan Nypelius biträdde förslaget att avstyrka medborgarförslaget med hänvisning till
att det bör finnas anslutningstrafik i Visby för de som kommer från landsbygden och
föreslog att informationen om hälsoeffekterna av för lite motion istället skulle utökas.
Margareta Persson yrkade att medborgarförslaget skulle tillstyrkas.
Ordföranden ställde proposition på Jerker Drottenmyrs förslag att avstyrka
medborgarförslaget och på Margareta Perssons förslag att förslaget skall tillstyrkas
och fann att nämnden beslutat att avstyrka medborgarförslaget.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Förslaget avstyrks när det gäller begränsningen till landsortstrafiken men nämnden
föreslår att hälsoeffekter utreds och informeras.

_____
Margareta Persson och Arvo Keinonen reserverade sig mot beslutet.
_____

Delges:

Kommunstyrelsen

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2005-12-14

BUN § 128
Medborgarförslag: Slopa ”Bussiga kortet” i stadstrafiken
KS dnr 2005/0355-53; BUNs dnr 2005/013-69

Kommuninnevånaren Bengt Lagersson har 2005-08-22 till Gotlands kommun
inlämnat ett medborgarförslag med följande lydelse:
…
Mitt medborgarförslag är följande: Slopa ”Bussiga kortet” för resor i Visby, men
låt det fortfarande gälla för långresor.
…

Förslagsställaren anför vidare bl a följande:
…

…Vi får ju dagligen rapporter om hur våra barn och ungdomar rör sig allt mindre
och att övervikten ökar. Vi inom skolan har nu fått i uppdrag att se till att eleverna
rör på sig minst 1/2 timme varje dag, och du Claes-Göran har ju själv sagt att kan
vi få ungdomarna svettiga på våra idrottslektioner, så har vi gjort en bra insats.
För att möjliggöra detta påbud inom ramen för befintliga resurser har vi ingen
annan möjlighet än att ta dyrbar lektionstid till promenader. Så tänker vi i alla fall
lösa det på Solbergaskolan. Med detta i åtanke finner jag det märkligt att Gotlands
kommun har beslutat att ge alla skolelever gratis busstransport med det s.k.
"Bussiga kortet". Detta går ju stick i stäv med den nationella målsättningen om att
vårt framtida släkte skall röra på sig mera.
…

Medborgarförslaget har översänts till BUN för yttrande. Sådant yttrande skall
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2006-01-23.
-Skoldirektör Peter Molin anför i förslag till yttrande 2005-11-11 bl a följande:
…

”När Gotlands kommun införde Bussiga kortet syftade beslutet dels till att ge ett
regelrätt landsbygdsstöd, som skulle underlätta för våra ungdomar att smidigt och
billigt kunna utnyttja kollektivtrafiken. Ett annat, lika viktigt syfte var att ”lära”
våra barn och ungdomar att åka kollektivt. Det var en framåtsyftande strategi, som i
bästa fall långsiktigt kan medföra både miljömässiga och samhällsekonomiska
vinster.
…

Skoldirektören föreslår att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med
följande motiveringar:
1. Det är en rättvisefråga – Om landsbygdens ungdomar kan resa på Bussiga
kortet bör samma gälla i Visby.
2. Som ovan sagts var ett av syftena med Bussiga kortet att stimulera barn och
ungdomar till att resa kollektivt i ett långsiktigt perspektiv. Det måste gälla
Visbyungdomarna i lika hög grad som landsbygdens befolkning.
(forts)
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2005-12-14

BUN § 128
Medborgarförslag: Slopa ”Bussiga kortet” i stadstrafiken
KS dnr 2005/0355-53; BUNs dnr 2005/013-69

(forts)

3. Många ungdomar i Visby deltar i olika kvällsaktiviteter, som vanligtvis är
lokaliserade till de centrala delarna av Visby. För de som bor i ytterområdena
kan det kännas otryggt att gå eller cykla hem under mörka kvällar. Bussiga
kortet kan på så sätt bidra till att underlätta för våra ungdomar att delta i
idrotts- och kulturlivet.
4. Många föräldrar väljer idag att själva skjutsa sina barn till skolan. Det medför
att biltrafiken kring våra skolor på många håll är mycket intensiv på morgonen.
En intensiv biltrafik i närheten av en skola är alltid en fara, och när skolan
börjar är det dessa fordon som utgör den helt övervägande trafiken kring
skolan. Om Bussiga kortet kan bidra till att minska denna trafikfara är det en
positiv utveckling.

BUN-ledamoten Solveig Artsman yrkade avslag på skoldirektör Peter Molins
förslag och att BUN istället skulle tillstyrka att kfm beslutar i enlighet med
medborgarförslaget.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Skoldirektörens förslag antas som BUNs yttrande över medborgarförslaget.

2 (2)

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildnings-

2005-12-14

förvaltningen
PeM/PW

BUN

Yttrande över medborgarförslag ang slopande av ”Bussiga Kortet”
KS dnr 2005/0355-53; BUNs dnr 2005/013-69

Kommuninnevånaren Bengt Lagersson har 2005-08-22 till Gotlands kommun
inlämnat ett medborgarförslag med följande lydelse:
…
Mitt medborgarförslag är följande: Slopa ”Bussiga kortet” för resor i Visby,
men låt det fortfarande gälla för långresor.
…
Förslagsställaren anför vidare bl a följande:
…
Visst är det väl viktigt att alla instanser i en kommun drar åt samma håll och
samarbetar Jag är övertygad om att alla också har denna målsättning. Ändå verkar det
som om högerhanden ibland inte vet vad vänsterhanden gör. Vi får ju dagligen
rapporter om hur våra barn och ungdomar rör sig allt mindre och att övervikten ökar.
Vi inom skolan har nu fått i uppdrag att se till att eleverna rör på sig minst 1/2 timme
varje dag, och du Claes-Göran har ju själv sagt att kan vi få ungdomarna svettiga på
våra idrottslektioner, så har vi gjort en bra insats. För att möjliggöra detta påbud inom
ramen för befintliga resurser har vi ingen annan möjlighet än att ta dyrbar lektionstid
till promenader. Så tänker vi i alla fall lösa det på Solbergaskolan. Med detta i åtanke
finner jag det märkligt att Gotlands kommun har beslutat att ge alla skolelever gratis
busstransport med det s.k. "Bussiga kortet". Detta går ju stick i stäv med den nationella
målsättningen om att vårt framtida släkte skall röra på sig mera.
…

Medborgarförslaget har översänts till BUN för yttrande. Sådant yttrande skall vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2006-01-23.

BUF051214
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Jag vill med anledning av förslaget anföra följande:
”Den Hälsofrämjande Skolan”
I den av kommunfullmäktige antagna Skolplanen utgör ”Den Hälsofrämjande Skolan” ett viktigt, prioriterat inslag. Under rubriken ”Trygghet och hälsa” anges bl a
följande:
…”Det innebär att…förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan
stimulerar barn och unga till rörelse och utevistelse…”
Inom BUF pågår ett arbete med att ta fram en strategisk plan för genomförandet av
den Hälsofrämjande skolan.
”Bussiga kortet”
När Gotlands kommun införde Bussiga kortet syftade beslutet dels till att ge ett
regelrätt landsbygdsstöd, som skulle underlätta för våra ungdomar att smidigt och
billigt kunna utnyttja kollektivtrafiken. Ett annat, lika viktigt syfte var att ”lära” våra
barn och ungdomar att åka kollektivt. Det var en framåtsyftande strategi, som i bästa
fall långsiktigt kan medföra både miljömässiga och samhällsekonomiska vinster.
Det visade sig ganska snart efter införandet av Bussiga kortet att även eleverna i
Visby upptäckte att stadsbussen många gånger kunde vara ett snabbare och
bekvämare transportmedel till och från sin skola.
Som framgår av ovanstående råder det en målkonflikt mellan Den hälsofrämjande
skolan och tankegångarna bakom Bussiga kortet. I denna målkonflikt anser jag att
argumenten för att låta Bussiga kortet även omfatta stadstrafiken överväger, av
följande skäl:
1. Det är en rättvisefråga – Om landsbygdens ungdomar kan resa på Bussiga kortet
bör samma gälla i Visby.
2. Som ovan sagts var ett av syftena med Bussiga kortet att stimulera barn och
ungdomar till att resa kollektivt i ett långsiktigt perspektiv. Det måste gälla
Visbyungdomarna i lika hög grad som landsbygdens befolkning.

BUF051214
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3. Många ungdomar i Visby deltar i olika kvällsaktiviteter, som vanligtvis är
lokaliserade till de centrala delarna av Visby. För de som bor i ytterområdena kan
det kännas otryggt att gå eller cykla hem under mörka kvällar. Bussiga kortet kan
på så sätt bidra till att underlätta för våra ungdomar att delta i idrotts- och
kulturlivet.
4. Många föräldrar väljer idag att själva skjutsa sina barn till skolan. Det medför att
biltrafiken kring våra skolor på många håll är mycket intensiv på morgonen. En
intensiv biltrafik i närheten av en skola är alltid en fara, och när skolan börjar är
det dessa fordon som utgör den helt övervägande trafiken kring skolan. Om
Bussiga kortet kan bidra till att minska denna trafikfara är det en positiv
utveckling.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Peter Molin
Skoldirektör

BUF051214
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-01-25
Dnr TN 2005/1576 53

TN § 22

Medborgarförslag. Slopa bussiga kortet för resor i
Visby men låt det fortfarande gälla för långresor
Tekniska förvaltningen 2005-12-17
Au § 16

I ett medborgarförslag från Bengt Lagersson framförs att man skall slopa
”Bussiga kortet” i Visby, men låta det fortfarande gälla för långresor.
Motiveringen till detta skulle vara att beslutet att införa gratis bussresor gör
att allt flera elever i Visby väljer att åker buss till och från skolan i stället för
att gå eller cykla till skolan, att det går stick i stäv med den nationella
målsättningen om att vårt framtida släkte skall röra på sig mera, samt att
skolan också har fått ett uppdrag att se till att eleverna rör på sig minst en
halv timme per dag.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Utfallet av införande av avgiftsfria resor följs upp kontinuerligt och man
kan där konstatera att resmönstret stämmer med den beskrivning som
förslagsställaren beskriver, att många av resorna som görs med kortet i
Visby är till och från skolorna, morgon och kväll.
Att ha ett samarbete med skolan avseende elevernas resor är viktigt och
förekommer vid olika tillfällen, men att koppla avgiftsfria resor till elevens
motionsaktiviteter har inte gjorts.
Förvaltningen har redovisat för tekniska nämnden att ett nytt resmönster
har skapats i och med de avgiftsfria resorna, men att detta inte för
närvarande har bedömts föranleda några ändringar av reglerna för ”Bussiga
kortet ”.

Arbetsutskottets förslag till tekniska
•

Förvaltningens yttrande avlämnas som nämndens yttrande över
medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Protokollsutdrag:
TF kollektivtrafikavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Tekniska förvaltningen
Kollektivtrafikavdelningen

2005-12-27

Tekniska nämnden

Remiss, Medborgarförslag: Slopa ”Bussiga kortet” i Visby, men låta det fortfarande gälla
för långresor.
I ett medborgarförslag från Bengt Lagersson framförs att man skall slopa ”Bussiga kortet” i
Visby, men låta det fortfarande gälla för långresor.
Motiveringen till detta skulle vara att beslutet att införa gratis bussresor gör att allt flera elever
i Visby väljer att åker buss till och från skolan i stället för att gå eller cykla till skolan
Detta går stick i stäv med den nationella målsättningen om att vårt framtida släkte skall röra
på sig mera, skolan har också fått ett uppdrag att se till att eleverna rör på sig minst en halv
timme per dag
Tekniska förvaltningens yttrande
Utfallet av införande av avgiftsfria resor följs upp kontinuerligt och man kan där konstatera
att resmönstret stämmer med den beskrivning som förslagsställaren beskriver, att många av
resorna som görs med kortet i Visby är till och från skolorna, morgon och kväll.
Att ha ett samarbete med skolan avseende elevernas resor är viktigt och förekommer vid olika
tillfällen, men att koppla avgiftsfria resor till elevens motionsaktiviteter ha inte gjorts.
Förvaltningen har redovisat för tekniska nämnden att ett nytt resmönster har skapats i och
med de avgiftsfria resorna men att detta inte för närvarande har bedömts föranleda några
ändringar av reglerna för ”Bussiga kortet ”.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta:
•

Förvaltningens yttrande avlämnas som nämndens yttrande över medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.

Per Lindskog

Teknisk direktör

Per-Arne Jonsson
Avdelningschef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 11

2006-04-24

Ansvaret för de äldre. Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-03-30, § 84

•

Ledningskontoret 2006-03-06

•

Medborgarförslag 2005-09-12

•

Social- och omsorgsnämnden 2005-12-14, § 116

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.

OM ANSVARET FÖR DOM ÄLDRE
OCH ATT JAG VILL FORTSÄTTA
GLÄDJA ÄLDRE.

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.

ANTINGEN SER MAN TILL ATT VÅRA
ÄLDRE FÅR ETT VÄRDIGT SLUT ELLER
SÅ FÅR DET VARA SOM NU. ÅNGESTFYLLDA,
TILL BESVÄR, VILL HELST KOMMA BORT
FRÅN JORDELIVET. SÅ TRAGISKT.
JAG VILL OCH JAG VET ATT JAG KAN
GÖRA MYCKET FÖR DOM OCH JAG VET ATT DET FINNS FLER SOM VILL.
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

050912
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

GILL NORDGREN

GRÖTLINGBO PÄRÄSTGÅRDEN 531
Postadress

620 11 HAVDHEM
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

Jag: Gill Nordgren Grötlingbo, 50 åt. Har jobbat i hela mitt liv med olika sociala arbeten. Jag
har alltid tyckt att det mesta är roligt ända tills för 4 år sedan då allt tog stopp. Men med hjälp
av läkare, AF och FK har jag kommit tillbaka till cirka 75%. Under tiden jag var halvt
sjukskriven har jag tagit datakörkort länsstyrelsen bokföring och ekonomi.
Dom sista 4 månaderna har jag jobbat med äldre i sociala aktivitetsgruppen. Nu är det bara 2
månader kvar tills jag åter inte vet vad jag skall göra. Men egentligen vet jag vad jag vill
göra. Jobba med äldre. Tänk att gå till ”jobbet” där man är välkommen, behövd, lättar en
börda för övriga anställda och dom äldreboende. Tänk att man är lika glad när man går där
ifrån. Man vet att man gjort andra lite gladare och lite nöjdare. Man märker att äldre bara
tycker att dom är till besvär och att det skulle vara bättre att slippa leva. Vill ni och vi ha det
så senare i vår sista del. Nej! Är det så vi vill att gamla ska känna som gjort så mycket för
oss som kommer efter? Jag tycker det förnedrande att dom skall känna sig till besvär när
man med en liten peng kan göra så mycket. Det behövs så lite för att göra dom tryggare i det
sista.
Härmed söker jag mig en tjänst i Gotlands Kommuns äldreomsorg som social aktiverare 8
månader om året till 75% under vår, höst och vinter. Jag vill inte ha någon reseersättning
och kan med all säkerhet skaffa annat jobb under sommarmånaderna.
Jag har för övrigt inte haft någon önskan om nytt bibliotek, kongresshall, indragning av skolor
eller äldreomsorg. Bara en om ett bättre slut för många.
Tänk på detta som skulle ge mig ett bättre värde där jag vet att jag skulle glädja många
skickar samtidigt en anställningsansökan till er i Gotlands Kommun. Lämnar också några
referenser som ni kan skaffa information angående mig.
Det är inget skämt utan största allvar.

Vänliga hälsningar Gill Nordgren 5506243228
Grötlingbo Prästgården 531
620 11 Havdhem.
Telefon hem 0498486145 eller mobil 0736003839

ANGÅENDE INFORMATION ANGÅENDE
KAN NI PRATA MED
MAUD HJORTER AC, KARIN GARDELL AC
SUDERGÅRDEN OCH ILIANSGÅRDEN

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-14

Ks § 84
Au § 79

Medborgarförslag: Ansvaret för de äldre
KS2005/0409-83
- Medborgarförslag 2005-09-12
- Social- och omsorgsnämnden 2005-12-14, § 116
- Ledningskontoret 2006-03-06

Gill Nordgren tar i ett medborgarförslag upp frågan om ansvaret för de äldre och
sitt eget engagemang för att få arbeta inom äldreomsorgen.
Social- och omsorgsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden uppskattar
det engagemang som Gill Nordgren visar och redogör för värderingar och verksamheter inom äldreomsorgen.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avstyrks. Kontoret framhåller
behovet av platser som kan ge äldre personer stimulans och skapa gemenskap,
något som ankommer på social- och omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

2006-03-06

Dnr: KS 2005/0409-83

.

Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Jag vill fortsätta glädja äldre
I medborgarförslag har Gill Nordgren framfört att ansvaret för dom
äldreboende och att hon vill fortsätta glädja äldre. Följande motivering
lämnas: ”Antingen ser man till att våra äldre får ett värdigt slut eller så får det
vara som nu. Ångestfyllda till besvär, vill helst komma bort från jordelivet, Så
Tragiskt. Jag vill och jag vet att jag kan göra mycket för dom och jag vet att
det finns fler som vill.”
Av bifogat utdrag från ”helagotland.se” framgår att förslagsställaren under en
period om fyra månader arbetet med äldre i en social aktivitetsgrupp och nu
kommer att söka jobb som social aktiverare inom Gotlands kommun.
Av social- och omsorgsnämndens yttrande framgår att det inom
äldreomsorgen inte finns någon särskild tjänst som ”social aktiverare”.
Insatser i form av sociala aktiviteter och gemenskap erbjuds av personal inom
ramen för olika verksamheter såsom hemtjänst, särskilt boende,
dagverksamheter och dagcentraler. Insatser för sociala aktiviteter och för att
bryta isolering beviljas enligt socialtjänstlagen när behoven inte kan
tillgodoses på annat sätt. Dagcentralerna är idag öppna verksamheter och är i
första hand för personer i ordinärt boende och kräver inte biståndsbeslut.
Dagverksamheter för personer med demenssjukdomar ställer krav på
biståndsbeslut.
Social- och omsorgsnämnden rekommenderar förslagsställaren att vända sig
till verksamhetschefer inom äldreomsorgen för att anmäla sitt intresse.
Social- och omsorgsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.
Ledningskontoret vill lyfta fram att det under senare tid har nationellt
uppmärksammats behovet av sociala insatser i form av mötesplatser för
gemenskap och stimulans på olika sätt för äldre personer. Frågan är i sig
angelägen och handlar i grunden om livskvalitét genom att förebygga ohälsa
och stödja olika funktioner och förmågor så långt det är möjligt även upp i
hög ålder. På många håll i landet finns samverkan mellan föreningar,
kulturförvaltningar och socialtjänsten.

Postadress

621 81 VISBY

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

14 december 2005

SON § 116
Medborgarförslag; Jag vill fortsätta glädja äldre Remissyttrande
x Dnr SON 2005/0142-83

Ärendebeskrivning
Social- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över medborgarförslag från Jill
Nordgren. Förslagsställaren anger att hon vill fortsätta att glädja äldre och avser att
söka jobb inom Gotlands kommun som social aktiverare.
I förvaltningen tjänsteskrivelse i ärendet anges att inom äldreomsorgen finns ingen
särskild tjänst som ”aktiverare”. Insatser i form av sociala aktiviteter och gemenskap
erbjuds av personal inom ramen för olika verksamheter såsom hemtjänst, särskilt
boende, dagverksamheter och dagcentraler. I stort sett samtliga insatser inom
äldreomsorgen är individuellt behovsprövade insatser som ges till den enskilde efter
beslut enligt socialtjänstlagen både i ordinärt- och särskilt boende. Insatserna delas
in i serviceinsatser och personlig omvårdnad. Insatser för sociala aktiviteter och för
att bryta isolering beviljas när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. En
ledstjärna i arbetet inom äldreomsorgen är att bemöta den enskilde med respekt och
med möjlighet att påverka. Ett rehabiliterande synsätt skall genomsyra
verksamheten.
Inom ramen för dagcentraler och i dagverksamhet för personer med demenssjukdomar erbjuds sociala aktiviteter. Dagcentralerna är öppna verksamheter och är i
första hand till för dem som bor i ordinärt boende och biståndsbeslut krävs inte för
att delta. För att delta i dagverksamheter för personer med demenssjukdomar krävs
särskilt biståndsbeslut. På dagcentraler och i dagverksamheter finns särskilt anställd
personal för att arbeta med att erbjuda sociala aktiviteter och gemenskap.
Förslagsställaren rekommenderas att kontakta ansvariga verksamhetschefer inom
någon av de verksamheter som beskrivits ovan för att på så sätt anmäla sitt intresse
för att arbeta med äldre. Över tid finns det behov av att anställa personal inom de
olika verksamheterna.
Det är glädjande att ta del av det engagemang som förslagställaren visar för de äldre
och social- och omsorgsnämnden välkomnar dessa egenskaper hos den personal som
arbetar i verksamheten.
Social- och omsorgsnämndens beslut
Social- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget ”Jag vill fortsätta att glädja äldre”
___
Beslutet meddelas:
Kommunstyrelsen, Ia Lönngren, Inger Öberg SoF
justerare

Utdragsbestyrkande

2005-11-22

1(1)
.

Social- och omsorgsförvaltningen
Ia Lönngren

Social- och omsorgsnämnden

Svar på medborgarförslag: ”Jag vill fortsätta att glädja äldre”
Inom äldreomsorgen finns ingen särskild tjänst som ”aktiverare”. Insatser i
form av sociala aktiviteter och gemenskap erbjuds av personal inom ramen för
olika verksamheter såsom hemtjänst, särskilt boende, dagverksamheter och
dagcentraler.
I stort sett samtliga insatser inom äldreomsorgen är individuellt behovsprövade
insatser som ges till den enskilde efter beslut enligt socialtjänstlagen både i
ordinärt- och särskilt boende. Insatserna delas in i serviceinsatser och personlig
omvårdnad. Insatser för sociala aktiviteter och för att bryta isolering beviljas
när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. En ledstjärna i arbetet inom
äldreomsorgen är att bemöta den enskilde med respekt och med möjlighet att
påverka. Ett rehabiliterande synsätt skall genomsyra verksamheten.
Inom ramen för dagcentraler och i dagverksamhet för personer med
demenssjukdomar erbjuds sociala aktiviteter. Dagcentralerna är öppna
verksamheter och är i första hand till för dem som bor i ordinärt boende och
biståndsbeslut krävs inte för att delta. För att delta i dagverksamheter för
personer med demenssjukdomar krävs särskilt biståndsbeslut. På dagcentraler
och i dagverksamheter finns särskilt anställd personal för att arbeta med att
erbjuda sociala aktiviteter och gemenskap.
Förslagsställaren rekommenderas att kontakta ansvariga verksamhetschefer
inom någon av de verksamheter som beskrivits ovan för att på så sätt anmäla
sitt intresse för att arbeta med äldre. Över tid finns det behov av att anställa
personal inom de olika verksamheterna.
Det är glädjande att ta del av det engagemang som förslagställaren visar för de
äldre och social- och omsorgsnämnden välkomnar dessa egenskaper hos den
personal som arbetar i verksamheten.
Förslag till beslut
Social- och omsorgsnämnden avger denna skrivelse till kommunstyrelsen som
sitt yttrande över det remitterade medborgarförslaget.

Annica Winberg
socialdirektör

Ia Lönngren
utvecklingsledare

Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

Telefax

Internetadress

E-postadress

621 81 VISBY

Bredgatan 2, Visby

0498-26 90 00

0498-20 49 70

www.gotland.se

son@gotland.se

Ledningskontoret anser att det är social- och omsorgsnämnden som har
uppdraget och ansvaret för att planera och organisera denna typ av insatser
och tjänster inom socialtjänsten. Ledningskontoret föreslår att
medborgarförslaget avslås i enlighet med social- och omsorgsnämndens
förslag.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunstyrelsen
Medborgarförslaget avslås.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2006-04-24

Gotland som GMO-fri zon. Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-03-30, § 85

•

Ledningskontoret 2006-02-06

•

Medborgarförslag 2005-10-19

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-02-01, § 14

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 Gotland skall ta ställning och
vara en zon fri från GMO-grödor
och GMO-foder till våra djur.
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.

Som Ekokommun tycker jag att det är naturligt att
Gotland skall vara fri från GMO-grödor och foder
Gotland skall vara en naturlig plats för
livsmedelsproduktion.
Jag tycker ej att en Ekokommun kan medverka till
attt man tar patent på liv och experimenterar med
vår hälsa.
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

2005 - 10 - 19

Namnteckning
Namnförtydligande

Frans Brozén
Prästgården Fårö
Postadress
620 35 FÅRÖSUND
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-14

Ks § 85
Au § 80

Medborgarförslag. Gotland som GMO-fri zon
KS2005/0418-45
- Medborgarförslag 2005-10-19
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-02-.01, § 14
- Ledningskontoret 2006-02-06

Eftersom Gotlands kommun förklarat sig vara Ekokommun har Frans Brozén i
medborgarförslag föreslagit att Gotland ska vara en GMO-fri zon; ett område där
man inte använder genmodifierade grödor och foder till djuren.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avstyrkt medborgarförslaget, eftersom det
anses praktiskt ogenomförbart. Frågan om GMO är dock viktig att ”debattera
vidare”.
Ledningskontoret delar miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning. Med
hänvisning till ekokommun-profilen borde upphandlingsförfarandet vara en
framkomlig väg för att satsa på inköp av GMO-fria livsmedel; en modell som
använts vid inköp av ekologiska livsmedel. Ledningskontoret föreslås därför av
kommunstyrelsen få i uppdrag att i motion till Föreningen Sverige Ekokommuner
väcka förslaget att föreningen ska ställning för ”inköp av GMO-fria livsmedel till
kommunerna”.
Arbetsutskottet har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Yrkande:
•
•

Bror Lindahl (fp) yrkade att medborgarförslaget skulle tillstyrkas på så att
kommunstyrelsen fick i uppdrag att utreda frågan om GMO-fri zon.
Ordföranden Sonia Landin (s) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Bror Lindahls yrkande och
förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och
kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för
Bror Lindahls yrkande. 14 ledamöter röstade ja: Eric Martell (s), Åke Svensson (s),
Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Majvor Östergren (s), Brittis Benzler (v), Roland
Norbäck (v), Hans-Åke Norrby (mp), Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro
Ronsten (c), Lena Celion (m), Gustaf Hoffstedt (m) och ordföranden Sonia Landin (s). 1
ledamot, Bror Lindahl (fp), röstade nej. Kommunstyrelsen hade således bifallit
arbetsutskottets förslag.
forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-14

Ks § 85 forts
Au § 80

Kommunstyrelsens beslut
•

Gotlands kommun ska hos Föreningen Sveriges Ekokommuner väcka motion
med förslaget att ”ekokommunerna gemensamt bör formulera ett ställningstagande för inköp av GMO-fria livsmedel till kommunerna”. Ledningskontoret
får i uppdrag att utarbeta motionstexten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

2006-02-01

Dnr 2005/0418-43

Ledningskontoret
Helena Andersson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Gotland en zon fri från GMO-grödor
och GMO-foder till våra djur

Bakgrund
Svensk slakterinäring har fram till nyligen haft ett generellt förbud mot genmodifierade produkter (GMO) i fodret till djur som de tar emot. Förbudet
grundades på en förväntad kundopinion mot GMO i livsmedel och en osäkerhet om eventuella bieffekter av GMO vad gäller miljö och människors hälsa.
Svensk mejerinäring har också förbud mot GMO i foder till mjölkkor. Sedan
förbudet infördes har marknaden för GMO-fri soja krympt, numera är det bara
från ett fåtal odlingsdistrikt i världen som GMO-fri soja kan garanteras. Soja
har genom sitt låga världsmarknadspris blivit proteinbasen i svenskt djurfoder.
Prishöjningar på GMO-fri soja förutses nu, samtidigt som tillgången blir mer
osäker. Slakteribranschen anger också bristande kundintresse för att köpa
GMO-fritt kött som skäl för att låta producenterna slippa merkostnaden för
GMO-fritt foder. Från årsskiftet tillåts GMO-foder till djur som slaktas på Gotland, mejerinäringen har dock kvar sitt förbud. Foder till KRAV-djur får inte
heller innehålla GMO.
Fördelar med GMO kan vara säkrare skördar och minskad kemikalieanvändning genom att grödorna görs resistenta mot vissa sjukdomar och skadegörare.
Nackdelar är bland annat att bara stora kemiföretag har råd att utveckla GMOgrödor, det sker då med fokus på företagens egna intressen. Lantbrukare runt
om i världen blir hänvisade till att köpa utsäde och erforderlig kemisk bekämpning enbart genom de företag som äger grödornas patent, utsädesodling för
eget bruk upphör.
Inom EU finns ett antal GMO-sorter tillåtna, de som närmast skulle kunna bli
aktuella för odling på Gotland är raps som tål besprutning med ett visst ogräsmedel – som då används för att spruta bort allt utom rapsen på fältet.

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

2004-05-21
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2(2)
Dnr2004/0137-

Frans Brozén framför i ett medborgarförslag att Gotlands kommun som ekokommun ska ta ställning för Gotland som en zon fri från GMO-grödor och
GMO-foder till våra djur.
Som motiv förs fram att Gotland ska vara en naturlig plats för livsmedelsproduktion och att en ekokommun inte bör främja patent på liv och experiment
med folkhälsan.
Bedömning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i beslut 2006-02-01 (§ 293) beslutat att
inte tillstyrka medborgarförslaget om Gotland som en zon fri från GMO-foder
och GMO-grödor, då de anser det praktiskt ogenomförbart. MHN påpekar
dock att det är det är av stor vikt att frågan om GMO uppmärksammas framöver.
Ledningskontorets delar Miljö- och Hälsoskyddsnämndens bedömning att förslaget inte är genomförbart på kommunal nivå. Medborgarförslaget passar
dock väl in i Gotlands profil som ekokommun och kommunen är beredd att
stödja liknande lokala initiativ i producentled. En framkomlig väg kan vara
genom kommunens upphandlingsförfarande. Den redan inledda satsningen på
att köpa ekologiskt producerade livsmedel är ett sådant exempel.
Förslag till beslut
• Kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget i dess nuvarande utformning.
• Kommunstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att formulera en motion
till Sveriges Ekokommuner om att ekokommunerna gemensamt bör formulera ett ställningstagande för inköp av GMO-fria livsmedel till kommunerna.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

34
GOTLANDS KOMMUN
Miljö och hälsoskyddsnämnden

2006-02-01
Dnr: 05-3347

MHN § 14

Yttrande över medborgarförslag gällande GMO- fri zon på Gotland
Remiss från kommunstyrelsen, Planeringsteamet
MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT
1

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att inte stödja medborgarförslaget,
då det är praktiskt ogenomförbart, dock är frågan om GMO viktig att
debattera vidare.

ÄRENDEBESKRIVNING
Genom ett så kallat medborgarförslag ställt till Kommunfullmäktige, har Frans
Brozén, Fårö föreslagit att Gotland hålls fritt från genmanipulerade grödor och
fodermedel. Han framhåller i sitt medborgarförslag att Gotland som ekokommun
inte skall medverka till att man tar patent på liv, och experimenterar med vår hälsa.
Frågan har aktualiserats genom att Swedish Meats har meddelat att de har för avsikt
att släppa kravet på gmo- friheten i gris och nötfoder från och med 2006.
BEREDANDE ORGAN
Miljö och hälsoskyddskontoret hade yttrat sig i ärendet 2005-12-05 och lämnat
förslag till beslut.
BEDÖMNING
Konsekvenserna av ett stöd till förslaget måste utredas bättre innan ett beslut. Det
synes som ett praktiskt ogenomförbart förslag. Hur skall det gå till att skapa GMOfri kommun? Större kunskap erfordras. Det ifrågasätts också om kommunen har rätt
att fatta ett sådant beslut som kan strida mot gällande lagstiftning.
Miljö och hälsoskyddsnämnden anser dock att frågan är mycket viktig och bör
debatteras vidare.

________

YTTRANDE
2005-12-05
Leif Söderström
Byråinspektör

Dnr: 05-3347

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Gotlands Kommun

Yttrande över medborgarförslag gällande GMO- fri zon på Gotland.
Yttrande till kommunstyrelsen , Planeringsteamet
FÖRSLAG TILL BESLUT
1. Miljö och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta att stödja förslagsställaren Frans Brozén, att Gotland som ekokommun skall hållas fri från
genmodifierade organismer.
ÄRENDEBESKRIVNING
Genom ett så kallat medborgarförslag ställt till Kommunfullmäktige, har Frans
Brozén Fårö föreslagit att Gotland hålls fritt från genmanipulerade grödor och
fodermedel.
Han framhåller i sitt medborgarförslag att Gotland som ekokommun inte skall
medverka till att man tar patent på liv, och experimenterar med vår hälsa.
Frågan har aktualiserats genom att Swedish Meats har meddelat att de har för avsikt
att släppa kravet på gmo- friheten i gris och nötfoder från och med 2006.
BEDÖMNING
Miljö och hälsoskyddskontorets uppfattning är att detta medborgarförslag bör
uppmuntras och förslaget tillstyrkas, då det ligger helt i linje med vad som ingår i
tankarna kring en ekokommun.
Swedish Meats förslag grundar sig helt på ekonomiska aspekter, och det framhålls
särskilt att man inte fått någon support från handel och storhushåll om att dessa har
en vilja att betala mer för gmo- fritt kött, och att beslutet hade kunnat bli helt
annorlunda om man fått detta stöd från konsumenthåll.
Man anser därför att det vore på gränsen till omoraliskt att hålla fast vid gmo- frihet
när man ser att det inte går att få ut ett högre pris från kunden.
För att använda Swedish Meats vokabulär så anser Miljö och hälsoskyddskontoret att
det vore närmast omoraliskt att tillåta gmo- manipulerade produkter inom en
ekokommun. Förslaget från Frans Brozén bör därför tillstyrkas i sin helhet som en
reaktion på det stöd som efterfrågats av marknaden.
MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Leif Söderström

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 13

2006-04-24

Uppförande av klocka vid Östercentrum.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-03-30, § 71

•

Ledningskontoret 2006-02-07

•

Medborgarförslag 2006-01-30

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 brukligt att man har en utohusklocka i
anslutn . till torgplatser

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.

På Östercentrum i VY finns ingen sådan. Det vore
trevligt om kan kunde uppföra ett fundament i form
av gotlandssten på ca 5 meters höjd,därpå skulle
monteras klockor åt varje väderstrerck.Runt om
fundamentet skulle anläggas rabatter med röda
klängrosor (symbolisera rosor och ruinernas stad)
Utanför allt detta trevliga parkbänkar runt om (4ST)
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 - 0 1- 30

Namnteckning
Namnförtydligande

Lars Håkansson
Lilla Råby Hejdeby
Postadress
621 76 Visby
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-07

Ks § 71
Au § 63

Medborgarförslag. Uppförande av klocka vid Östercentrum
KS2006/0033-10
- Medborgarförslag 2006-01-30
- Ledningskontoret 2006-02-07

Lars Håkansson anser att en klocka ska sättas upp på Östercentrum och har lämnat
förslag på hur den skulle kunna utformas.
Ledningskontoret föreslår att frågan överlämnas till utredningen om utveckling av
Östercentrum.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Förslaget, att sätta upp en klocka vid Östercentrum, bifalls. Frågan, hur det ska
genomföras, överlämnas till utredningen om utveckling av Östercentrum.

1(1)

2006-02-07

Dnr KS 2006/0033-10

Ledningskontoret
Karl-Gustaf Roos

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag. Uppförande av klocka med
rosenrabatt och sittplatser på Östercentrum.
Bakgrund
Lars Håkansson föreslår i ett medborgarförslag, att på Östercentrum ska
uppföras ett fundament i form av en gotlandssten, c:a 5 meter hög, med
klockor i varje väderstreck, omgivet av rosenrabatter och sittplatser.
Bedömning
Ledningskontoret meddelar att en utredning om Östercentrums framtida
utveckling för närvarande pågår med deltagande av fastighetsägare, företagare
och kommunen. Syftet med utredningen är att parterna tillsammans skall
föreslå erforderliga förändringar så att Östercentrum även i framtiden förblir
ett naturligt, attraktivt centrum.
Förslaget att sätta upp ett ur föreslås överlämnas till utredningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget att på Östercentrum uppföra ett fundament med ur,
överlämnas till utredningen Östercentrums framtida utveckling.
LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf

Karl-Gustaf Roos

Regiondirektör

Projektledare

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 14

2006-04-24

Differentierad handläggningstid.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-03-30, § 70

•

Ledningskontoret 2006-02-21

•

Medborgarförslag 2006-01-14
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att handläggningstiden för medborgarförslag - från
förslag till beslut - väsentligt kortas i de fall där
förslagsställaren är under 23 år.
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. ungas medborgarförslag är ofta av "här - och nu" - karaktär, konkreta, ofta inte särskilt kostsamma
att genomföra och av stor betydelse för många unga
medborgare
2. erfarenheter hittills i kommunen visar att en sådan
"regel om förkortad handläggningstid" behövs
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 - 0 1- 14

Namnteckning
Namnförtydligande

Ebba Junker
Tranhusgatan 4
Postadress
621 55 Visby
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-03-30
2006-03-07

Ks § 70
Au § 62

Medborgarförslag. Differentierad handläggningstid
KS2006/0018-10
- Medborgarförslag 2006-01-14
- Ledningskontoret 2006-02-21

Ebba Junker har föreslagit att handläggningstiden för de medborgarförslag som
väcks av personer under 23 år ska kortas väsentligt.
Ledningskontoret avstyrker tanken av bl.a. formella skäl och från rättvisesynpunkt.
Kontoret redogör också för aviserade förändringar i kommunallagen för att
förenkla och förkorta hanteringen av medborgarförslagen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande och
aviserade förändringar i kommunallagen av reglerna för medborgarförslag.

UTLÅTANDE
21 februari 2006

1(1)

Ledningskontoret
Ann Egefalk

Kommunstyrelsen
Medborgarförslag om differentierad handläggningstid
Ebba Junker har föreslagit att de medborgarförslag som väcks av yngre personer
(under 23 år) ska handläggas snabbare än övriga. Hon motiverar det med att de
förslagen är konkreta, kan förverkligas utan större kostnader och har stor betydelse
för unga medborgare.
Förslaget måste avstyrkas, eftersom det varken är formellt korrekt eller lätt att
rangordna förslagen efter den urvalsgrunden. Det ter sig heller inte hederligt och
sympatiskt mot andra förslagsställare; att ungas förslag skulle ha företräde framför
ett framfört av en äldre person är svårt att motivera.
Förslagsställaren pekar emellertid på baksidan av att medborgarinitiativen har
samma formella status som dem som ledamöterna i kommunfullmäktige själva
väcker (motioner). Beredningstvånget leder till en lång handläggningstid.
Kommunstyrelsen har också i remissammanhang uttryckt detta och föreslagit att
kommunmedlemmarnas initiativ skulle kunna hanteras på andra sätt; t.ex. att
förslagen kunde väckas i nämnden eller överlämnas dit.
Regeringen (finansdepartementet) har nyligen föreslagit förenklingar i hanteringen
av medborgarförslag (Ds 2005:58). Fullmäktige föreslås få möjlighet att delegera
medborgarförslag till styrelsen eller berörd nämnd. För att minska risken för att
medborgarförslagen därmed skulle osynliggöras och minska i status föreslås att
styrelsen och nämnderna minst två gånger om året ska informera fullmäktige om
handläggningen. Vidare föreslås ett delegeringsförbud; det ska inte bli tillåtet att
delegera ärendet till en tjänsteman, utan förslagen ska avgöras av nämnden.
Förslaget remissbehandlas nu. De förändringar som föreslås i lagstiftningen
kommer förhoppningsvis att leda till en kortare handläggningstid.
Kommunstyrelsen föreslås framlägga följande förslag till beslut: Medborgarförslaget anses
besvarat med ledningskontorets utlåtande och aviserade förändringar i kommunallagen
av reglerna för medborgarförslag.

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

http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/17/jsp/Render.jsp?m=print&d=108&a=56820

Regeringskansliet, 103 33 Stockholm, 08-405 10 00
En utskrift från www.regeringen.se.

Förenklad hantering av medborgarförslag
Ds 2005:58
Utgiven:20 januari 2006
Typ:Departementsserien (Ds)
Avsändare:Finansdepartementet

Ladda ner

Förenklad hantering av medborgarförslag (pdf 247 kB)

Sammanfattning
I promemorian föreslås en ändring av de nuvarande bestämmelserna
om medborgarförslag i kommunallagen:
- Fullmäktige får möjlighet att delegera medborgarförslag till
styrelsen eller en berörd nämnd.
- Fullmäktiges beslut om vem som ska avgöra ett medborgarförslag
ska kunna fattas utan föregående beredning i styrelsen eller i en
nämnd.
- Medborgarförslag bör avgöras inom ett år från det att det väcktes.
- Styrelsen och nämnderna får en skyldighet att minst två gånger om
året informera fullmäktige om handläggningen av
medborgarförslagen.
- Ett delegeringsförbud föreslås så att medborgarförslag alltid blir
föremål för ett politiskt avgörande i fullmäktige, styrelse eller någon
nämnd och exempelvis inte kan delegeras till en tjänsteman i
förvaltningen.
- En regel införs som möjliggör för styrelse och nämnder att låta den
som väckt ett medborgarförslag närvara vid överläggningarna då
förslaget behandlas.
Artikeln senast uppdaterad 25 januari 2006

http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/17/jsp/Render.jsp?m=print&d=108&a=568202006-04-06 16:54:27
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Handlingar till
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Ärende 15

2006-04-24

Fyllnadsval
Innehåll
•

Erik Franssons, s, anhållan om entledigande från uppdragen som ersättare i
tekniska nämnden och nämndeman i tingsrätten *). Mandatperioderna utgår:
2006-12-31
”Visby 2006-03-28
Till Kommunfullmäktige Gotlands kommun
Avsägelse av uppdrag inom Gotlands kommun.
Härmed avsäger jag mig mina uppdrag som ersättare i Tekniska nämnden och
som nämndeman i Tingsrätten på grund av flytt till fastlandet.
Erik Fransson”
*) Det är tingsrätten som entledigar nämndemän. Därefter tas frågan om
fyllnadsval upp i kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärenden 16-26

2006-04-24

Interpellationer
Innehåll

16.

Britt-Marie Klintströms (c) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) om tillnyktringsenheten

17.

Göran Örtbrants (m) interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Jan Lundgren (s) om beredskap vid större olyckor. Överlämnad till
hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s)

18.

Solveig Artsmans (m) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Åke Svenssons (s) om indragning av Slite-ambulansen
nattetid.

19.

Hans-Erik Svenssons (s) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svenssons (s) om ambulanstjänster på norra
Gotland

20.

Håkan Onsjös (m) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (s) om utbyggnad av begravningsplats för smådjur

21.

Lena Linds (mp) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Åke Svensson (s) om Framtidsutredningen ”Den gotländska
hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning”

22.

Göran Örtbrants (m) interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Jan Lundgren (s) om färjetrafiken

23.

Lena Celions (m) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Åke Svensson (s) om kvalitetsarbetet i sjukvården på
Gotland

24.

Lars Thomssons (c) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (s) om effekterna av den snörika vintern

25.

Solveig Artsmans (m) interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Jan Grimlund (mp) om skadliga halter av fluor i
det gotländska dricksvattnet

26.

Lena Linds (mp) interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jan
Lundgren (s) om kommunens kostverksamhet. Överlämnad till hälsooch sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s)

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

Interpellationer som skall behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-04-24

1

INTERPELLATION
2006-02-20
Till
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Åke Svensson
Ang tillnyktringsenheten
Social- och omsorgsnämnden startar upp en tillnyktringsenhet till sommaren (juni -06) på Korpenområdet. Personal håller på att rekryteras (8 tjänster).
Min fråga:
Vilken hjälp får personalen från sjukvården och psykiatrin när det gäller läkarkonsultation.
Visby 2006-02-20
Britt-Marie Klintström, centerpartist
Moderata Samlingspartiet
på Gotland

Interpellation
2006-03-20

Till Kommunstyrelsens ordförande
Ang beredskap vid större olycka
För ett par månader sedan inträffade en allvarlig bussolycka i närheten av Arboga med den
tragiska utgången av 9 dödade och ca 40 allvarligt skadade personer. Så vitt jag, via medias
rapportering, kan bedöma utfördes räddningsarbetet på ett optimalt och professionellt sätt. Bl.a.
därför att räddningstjänsten en tid före olyckan hade övat ett liknande scenario.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
-med vilken metod, insatskapacitet och resultat skulle räddningstjänsten kunna hantera en
liknande olycka på Gotland?
Göran Örtbrant (m)

Interpellationer som skall behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-04-24

MODERATA SAMLINGSPARTIET
PÅ GOTLAND
SOLVEIG ARTSMAN

2

INTERPELLATION
2006-02-20

Interpellation till kommunalrådet Åke Svensson
Ang indragning av Slite-ambulansen nattetid
Från och med den 1 april 2006 dras Slite-ambulansen in nattetid. Detta tydligen för att kunna ha
råd att ha kvar helikoptern. Transport mellan Slite och Visby med ambulans tar cirka 30 minuter.
Flygtiden Visby-Slite-Visby är 10 x 2 minuter.
Det är inte enkelt att transportera en patient med helikopter. Man måste finna lämplig
landningsplats, spärra av gator och vägar. Eftersom flygningen är ganska skumpig måste en del
patienter sövas innan transport för att inte deras tillstånd ska förvärras.
Mina frågor är
Vad är anledningen till att man beslutat dra in just Slite-ambulansen nattetid?
Hur lång inställelsetid har helikopterbesättningen?
Hur lång blir den totala transporttiden för en patient på norra Gotland nattetid inklusive
inställelsetid, flygningar, avspärringar, undersökning och stabilisering av patienten samt
eventuell sövning?
Vad kostar nattjouren för helikopterbesättningen per år?
Vad kostar motsvarande nattjour för Slite-ambulansen per år?
Vad kostar 1 timmes flygning, inklusive personalkostnader, med helikoptern?
Vad kostar 1 timmes resa, inklusive personalkostnader, med ambulans?
På vilket sätt ökar den medicinska säkerheten med helikoptertransporter istället för
ambulanstransporter för boende på norra Gotland?
Visby dag som ovan
Solveig Artsman (m)

Interpellationer som skall behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-04-24
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SOCIALDEMOKRATERNA
Interpellation till
Kommunarådet Åke Svensson
Räddningstjänten har beslutat att den ambulans som hittills varit stationerad i Slite i
fortsättningen skall ha Visby som utgångspunkt.
På vilket sätt kommer denna förändring att påverka den direkta och snabba tillgången på
ambulanstjänster på norra Gotland?
Visby 060319
Hans-Erik Svensson

Moderata Samlingspartiet
på Gotland

Interpellation
2006-03-20

Interpellation angående utbyggnad av smådjursbegravningsplats
Djurskyddsföreningen på Gotland, numera ”Djurskyddet Gotland” har sedan flera år tillskrivit
kommunen för att få utökad plats i anslutning till nuvarande smådjursbegravningsplats, utan
att få något tillfredsställande svar.
Frågan om hur döda sällskapsdjur skall tas om hand är en väldigt viktig fråga för många
människor. Det kan många gånger vara frågan om omhändertagande av kvarlevorna av
det käraste man har. Sorgen efter ett förlorat sällskapsdjur är för många av samma
dignitet som sorgen efter en nära vän.
Kommunen har ett självklart ansvar att medverka till en så bra lösning på detta problem
som möjligt, och att då hänvisa till kommunal sophantering är djupt otillfredsställande.
Jag undrar på vilket sätt kommunstyrelsens ordförande är villig att medverka till att plats
erbjuds för utökad smådjursbegravningsplats så att de som ej vill begrava sina döda
sällskapsdjur själva erbjuds ett värdigt alternativ.
Håkan Onsjö

Interpellationer som skall behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-04-24
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Interpellation till Hälso - och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson.
Framtidsutredningen
Utredningen om den Gotländska hälso - och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning
initierades år 2003 och ska presentera sitt förslag under första kvartalet 2007
Ett antal dokument och rapporter finns redovisade som:
- Analys av merkostnader i Gotlands hälso - och sjukvård
- Uppföljning av familjeläkarsystemet inom Gotlands primärvård
- Hemsjukvårdsutredningen
Min fråga:
Kan du ge en nulägesbeskrivning av hur diskussionen går ?
Lummelunda 2006-03-20
Lena Lind
Miljöpartiet de gröna
Moderata Samlingspartiet
på Gotland

Interpellation
006-03-20

Till Kommunstyrelsens ordförande
Ang färjetrafiken.
Med anledning av den turbulens som under det senaste dryga halvåret rått och fortfarande
råder beträffande den för Gotland så viktiga färjetrafiken är min fråga:
Avser kommunstyrelsens ordförande att ta något initiativ i ärendet och i så fall vad kommer
initiativet att innehålla?
Göran Örtbrant (m)

Moderata Samlingspartiet

Interpellation

på Gotland

2006-03-20

Interpellation till HSN-ordförande Åke Svensson
Kvalitetsarbetet i sjukvården på Gotland
I Nyhetsbrevet för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kunde man för några veckor
sedan läsa om Socialstyrelsens arbete med öppna jämförelser. Redan till sommaren ska de
första resultaten i en jämförelse mellan landsting och regioner presenteras offentligt. Senare ska
även sjukhus och kliniker jämföras.

Interpellationer som skall behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-04-24
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En fungerande hälso- och sjukvård är viktig för den enskilde, inte bara i rollen som patient utan
även som skattebetalare. Sveriges Kommuner och Landsting anser att vårdens resultat och vårdens
effektivitet måste redovisas öppet. En medborgare har rätt att veta om landstinget de bor i driver
sin hälso- och sjukvård på effektivt sätt.
Det omvända gäller också: sjukvårdens företrädare är skyldiga att demonstrera sin effektivitet. I
slutänden är det en fråga om legitimitet för hela sjukvården. Att behålla sin trovärdighet är extra
viktigt när hela systemet utsätts för påfrestningar.
SKL har definierat ett antal preliminära sätt att jämföra vården. Sedan har man definierat särskilda
mått på hur vi ska mäta. Dessa mått – indikatorer – ska vara så stabila att de kan användas i
mätningar över flera år. Att mäta med samma indikatorer år från år ger landstingen en tydlig bild av
hur de lyckas eller inte lyckas förbättra sina resultat och sin effektivitet:
I vilket landsting är patienterna mest och minst nöjda? I vilket landsting finns de kortaste och
längsta väntetiderna? I vilket landsting uppnår man de bästa och sämsta behandlingsresultaten för
till exempel hjärtinfarkt och höftledsoperation? Vilka satsar mest på förebyggande vård och hur
ser resultaten ut? Det är några av frågorna som förhoppningsvis får sitt svar när mätningarna har
sammanställts.
I en undersökning som gjorts av Svenskt vårdkonsumentindex (www.vardkonsumentindex.se) har
Gotland fått index 5 och ligger i den nedre halvan – högst har Kalmar med index 9 och Halland,
Kronoberg, Stockholm och Västerbotten index 8. Bland annat för att vi inte offentliggör
Vårdbarometern, vilket de flesta andra landsting gör.
Moderaterna lämnade en motion i augusti 2004 om förbättrat kvalitetsarbete i den Gotländska
sjukvården. Den motionen tillstyrktes endast delvis av HSN och Kommunfullmäktige i december
2004.
Därför undrar jag:
– i vilken utsträckning kan Gotland delta i detta arbete, om man inte deltar i de nationella
utvärderingar som görs?
Lena Celion (m)

Interpellation
Till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Angående effekterna av den snörika vintern
Vintern 2005/2006 har varit den strängaste och mest snörika på ca 20 år. Det måste rimligen
ha fått konsekvenser på kostnaden för vinterväghållningen. Därför ställer jag följande frågor.
x Vad har vinterväghållningen kostat i vinter?
x Hur mycket finns i budget för vinterväghållningen?
x Hur kommer ni att hantera situationen budgetmässigt?
x Kommer det att påverka sommarväghållningen framöver?

Interpellationer som skall behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-04-24
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Vänge 2006-03-20
Lars Thomsson Centerpartiet
MODERATA SAMLINGSPARTIET
PÅ GOTLAND
SOLVEIG ARTSMAN

INTERPELLATION
2006-03-20

Interpellation till Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande
Betr: Skadliga halter av fluor i det gotländska dricksvattnet.
På en del ställen på Gotland är det höga halter av fluor i dricksvattnet. För höga halter av fluor
kan vara direkt skadliga för hälsan.
Mina frågor är
Vad är det högst uppmätta värdet fluor i det gotländska dricksvattnet?
Vad tänker kommunen göra för att inte människor ska komma till skada på grund av de höga
fluorhalterna i vattnet?
Hur informerar kommunen medborgarna i de utsatta områdena om riskerna med för högt
fluorintag? Ges allmänna råd?
Visby dag som ovan
Solveig Artsman (m)
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren.
Kostverksamheten i Gotlands kommun.
Februari 2005 kom konsultrapporten Utredning om lokalisering, produktions- och
serveringsmetoder, logistik, investerings- och lönsamhetsanalys, av ett eller flera
storproduktionskök.
Denna utredning föregicks av en rapport - Produktion och distribution av Mat i Gotlands
kommun.
Min fråga:
Vad har hänt med rapporterna?
Är iden med kyld stordriftstillagad mat inom vård, skola och omsorg borta från
dagordningen?
Visby 2006-03-20
Lena Lind
Miljöpartiet de gröna.
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Anmälan av nya medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-02-28 från Mats Jonsson om byggande av nytt
badhus/badhus eller aktivitetshus i Visby

•

Medborgarförslag 2006-03-09 från Sigvard Henriksson om att satsa på fiskvård
och fisketurism

•

Medborgarförslag 2006-03-10 från Gunnar Ödin om byggande av vägtunnel
mellan Visby Havsbad till Nordergravar alternativt till norr om lasarettet ute i
havet

•

Medborgarförslag 2006-03-23 från Björn-Erik Franzén om byggande av ett
etage för parkering över Hemköps parkering och sedan affärer och biograf över
parkeringen.

•

Medborgarförslag 2006-03-24 från Agneta Enderberg om att på alla möjliga
tillgängliga sätt driva frågan om att göra Gotland GMO-fritt

•

Medborgarslag 2006-03-27 från Sture Hallberg om inrättande av busslinje
Själö/Brissund-Visby

•

Medborgarförslag 2006-03-31 från Kristina Mårtensson om ordnande av en
ordentlig hundrasthage
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Dags igen att ta upp frågan om ett nytt badhus/
äventyrsbad eller aktivitetshus i Visby. Ett som
sticker ut och bidrar till besöksnäringen året runt på
Gotland. Vilket ger arbetstillfällen och intäkter.
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. Mantalsskrivna är värda ett badhus eller
äventyrsbad inte minst för hälsa och välbefinnande,
men även för att vi skattebetalare ska gynnas.
2. Besöksnäringen får ett uppsving med besökare
året runt och gäster till kongresshallen får en aktiv
fritid.
3. Kommuner som satsat får fler inflyttade.
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 - 28

Namnteckning
Namnförtydligande

Mats Jonsson
Visborgsgatan 32
Postadress
621 58 Visby
Adress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Det framgår klart o. tydligt på
insända materialet.

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.

För Gotlands överlevnad säsongsförlängning, fler innevånare och fler
får sin utkomst på Gotland.

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 - 03 - 09

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Sigvard Henriksson

Box 105
620 16 Ljugarn

Postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Vägtunnel och parkeringsplats mellan Visby
Havsbad till Nordergravar alternativt till norr om
Lasarettet ute i havet.
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.

Se bifogade brev (fax) daterat 2006-03-05 och
skisser.

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 - 03 - 10

Namnteckning
Namnförtydligande

Gunnar Ödin
Lummelunds Bruk
Postadress
621 71 Visby
Adress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Bygg ett etage till över Hemköps parkeringen, för
parkering. Bygg sedan affärer och biograf över
detta. Med rätt arkitekt bör det bli snyggt och
användbart.
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.

Parkeringsproblemen under sommaren skulle
minska och man får det omtalade biocentrat samt
plats för ytterligare butiker på taket. Ev. kan två
etage få plats utan att det ser störande ut.
Brandstationen som i nuvarand skick inte gör någon
glad kan byggas bort.
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 - 03 - 23

Namnteckning
Namnförtydligande

Björn Erik Franzén
Hejdeby, Nickarve 308
Postadress
621 76 Visby
Adress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

På alla möjliga tillgängliga sätt driva frågan om att
göra Gotland GMO-fritt. Även om man inte har
mandat att fatta beslut om detta.
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.

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

2006 - 03 - 24

Namnteckning
Namnförtydligande

Agneta Enderberg
Snäckers Kappelshamn
Postadress
620 34 Lärbro
Adress

Läste att AU avslagit medborgarförslaget om att låta Gotland bli en GMO-fri zon. Det är
mycket förvånansvärt att ni politiker inte gör ert yttersta för att genomdriva det. Varför är det
inte praktiskt genomförbart att skapa en GMO-fri zon? Det är naturligtvis svårt att genomföra
saker och ting om man ser problem istället för möjligheter. Så är det på alla nivåer, oavsett
vad det gäller. Men att det skulle vara omöjligt, det har jag svårt att tro.
Vi kan inte okritiskt gå på allt som EU beslutar, vi måste få skydda vår egen miljö. Frågan
är också vem det egentligen är som vill ha dessa grödor. Jag tror inte att det finns några av
oss innevånare på Gotland som skulle tillåta detta om vi visste vad konsekvenserna blir.
Tyvärr är människor utsatta för ett enormt informationsflöde i dagens samhälle så man kan
och orkar inte engagera sig. Det innebär att ni som politiker har ett ännu större ansvar att
fatta riktiga beslut, och jag tycker inte att ni gjort det i detta fall.
Hur ser er kunskap ut, vad vet och kan ni om GMO?
Jag bifogar en artikel skriven av Kristina Belfrage som är forskare vid SLU. Hoppas det ger
en insikt om att det inte är helt riskfritt att odla manipulerade grödor. Som hon nämner i sin
artikel så sprids grödorna trots att man skapar sk. Spridningskorridorer. Vill vi ha en natur
utan insekter, och hur kommer det att påverka odlingar på lång sikt?

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Inrätta en busslinje Själsö/Brissund - 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.

Kommunalt VA, bredband och närheten till Visby
gör Själsö/Brissund till en attraktiv närförort. Nu är
det dags att införa kollektivtrafik också hit! Alla nya
bussturer tar omvägar förbi Själsö/Brissund, som
fortfarande bara har skolbuss! Många skulle säkert
ta bussen till jobb, affärer och evenemang i stan om
det var möjligt!
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 - 03 - 27

Namnteckning
Namnförtydligande

Sture Hallberg
Strandskogsvägen 21
Postadress
621 72 Visby
Adress

Gotlands kommun - blankett för medborgarförslag 2004-06-17
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Kommunen bör äntligen ordna en ordentligt
hundrasthage.

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.

En väl genomtänkt och ändamålsenlig rasthage
skulle gagna väldigt många innevånare och
besökare - både hundvänner och hundmotståndare.
se bilaga för mer information

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 - 03 - 3 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Kristina Mårtensson
Buntmakargatan 14
Postadress
621 53 Visby
Adress

Bilaga till Medborgarförslag

Gotlands kommun bör anordna en ordentlig rasthage för hundar
Utformning: 2000 – 5000 m2, helst blandad terräng (lite kuperat, lite slättmark, lite öppet, lite bevuxet).
Inhägnat med 150-200 cm högt viltstängsel.
Två mindre inhägnader, ca 300m2 styck, för små hundar och för enskild träning.
En grind per hage, inte mer.
Hundkrokar och sittplatser utanför grindarna, med skugga och lä under ett skärmtak ed.
Sittbänkar inne hagarna.
Rejält med utrymme för hundträck och andra sopor i direkt anslutning till grindarna (gärna en separat
behållare särskilt för komposterbara bajspåsar med innehåll).
Vattentappkran för dricksvatten och möjlighet till avspolning.
Välkomstskylt med trevligt formulerade regler för området, undertecknad av kommunen (och ev
sponsorer) samt en allmän anslagstavla.
Läge: helst inte mer än 30-40 minuters promenad från ringmuren, eftersom detta sannolikt skulle bli ett
uppskattat mål också för många turister med hund.
Lätt att nå med bil – även rörelsehindrade personer har hund. Många hundägare runt om på ön kör
säkert också gärna några extra mil, bara för att låta sin hund få glädje av en sån här anläggning.
Fördelar:
• Hundar kan träffas och leka utan att utgöra ett hinder eller fara för trafiken.
• Hundägare får någonstans att träffa likasinnade.
• Valpägare kan låta sina valpar träffa och träna med hundar av olika utseende och temperament. De
blir då mer vana vid hundmöten och mindre uppstressade av att möta en hund på gatan.
• Hundar som bor i stan och inte lyder på inkallning får någonstans att motionera.
• Färre hundar som springer lösa där de inte är önskvärda.
• Färre hundar som gör utfall och besvärar mötande – eftersom de oftast gör så för att de är
understimulerade. Att besöka en säker rasthage några gånger i veckan kan råda bot på det.
• Mindre hundlort i stadens parker och längs vägkanterna.
• Hundrädda människor som vill arbeta med sin fobi, kan iaktta hundarna som leker innanför staketet.
• Kommunen (och andra) kan via anslagstavlan nå kommunens hundägare som en specifik grupp.
• Ett område som inhägnats för hundlek kan lätt omställas till annat om behovet skulle uppstå, marken
förstörs inte på något sätt.
Nackdelar:
o En del oväsen från lekande hundar får man räkna med, men de allra flesta människor blir glada av
att se och höra hundar som har roligt.
o En viss arbetsinsats med regelbunden soptömning och översyn av stängsel krävs.
o Varma fuktiga dagar kan det uppstå lite hundlukt, men om sopcontainrarna sköts är den ganska
marginell. (Studiebesök vid hundrasthagar i Stockholms kommun kan rekommenderas).
Övrigt
Vart 5:e svenskt hushåll har hund – och fler skulle vilja, om de hade tid och möjlighet.
Det betyder att ett stort antal medborgare tycker om hundar.
Just nu är hundens betydelse för människan extra uppmärksammad, nästan alla publika TV-kanaler
sänder olika serier om hundträning och andra program om hundar.
Gotlands kommun kan profilera sig som en hund-omtänksam kommun.
En rejäl, väl genomtänkt och planerad hundrasthage blir till stor glädje för hundar, hundvänner och
hundhatare.
Om kommunen absolut inte anser sig ha pengar till detta projekt, avsätt då mark, öppna ett
insamlingskonto och sök sponsorer – En fin rasthage finns nog flera som kan tänka sig att bidra till.

inlämnat av:
Kristina Mårtensson, hundkonsult
Buntmakargatan 14, 621 53 Visby
Telefon 0498 48 90 20, epost kristina@hundkontakt.se

