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

måndagen den 19 juni 2006 kl. 13.00
www.gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering

2.

Utdelning av ungdomsledarpriset 2006

3.

Vatten- och avlopp; tilläggsanslag för investeringar 2006

4.

a. Exploateringsavtal för fastigheterna Gotland Eksta Bopparve 1:45
b. Sanda Lekarve 1:47 m.fl; tilläggsanslag för utbyggnad av vatten och avlopp

5.

Exploateringsavtal för fastigheterna Sudergårde 1:8 m.fl; tilläggsanslag för
utbyggnad av vatten och avlopp

6.

Renhållningstaxa; ändring p.g.a. Lag om förbränningsskatt

7.

Bidrag till politiska ungdomsförbund; ändring av bestämmelser

8.

Strategisk plan och budget 2007-2009

9.

Försäljning av fastigheterna Annexet 1, 2 och 3, Rådhuset 6 och 7, Laboratorn 10
samt S:ta Katarina 6

10. Tingsbrogården; försäljning
11. Verksamhetsområden för vatten och spillvatten; fastställande
12. Samverkan mellan medicintekniska företag och medarbetare inom offentlig
hälso- och sjukvård
13. Detaljplan för Visby Piggvaren (f.d. Göransgården); antagande
14. Beräkning av tomträttsavgäld m.m. Motioner och medborgarförslag
15. Inrättande av äldrecenter. Motion
16. Regler om placering av vindkraftverk. Motion
17. Utökade öppettider på krogarna. Motion
18. Ungdomars villkor och livssituation. Medborgarförslag och motion
19. Handlingsplan mot våld mot kvinnor m.m. Medborgarförslag
20. Skylta upp en cykelslinga runt Visby. Medborgarförslag
21. Bygg en inomhus Skatehall. Medborgarförslag

22. Delårsrapport 1:2006
23. Anmälan av nya medborgarförslag
24. Stiftelsen GotlandsMusiken; bokslut och ansvarsfrihet
25. Årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2005 för Gotlands Industrihus
AB, Gotlands Stuveri AB, AB GotlandsHem, Gotlands Energiverk AB och Almi
Företagspartner Gotland AB
26. Fyllnadsval av:
a)

Ledamot i tekniska nämnden t.o.m. 2006-12-31
(efter Hampe Klein, m, som avsagt sig uppdraget)

b)

En nämndeman i tingsrätten t.o.m. 2006-12-31
(efter Erik Fransson, s, som beviljats entledigande av Gotlands Tingsrätt)

c)

Ersättare för överförmyndaren t.o.m. 2006-12-31

d)

(efter Åsa Olofsson som tidigare erhållit befrielse)
Förlängning av mandatperioden för nämndeman i länsrätten, fastighetstaxeringsmål,
t.o.m. 2007-06-30 p.g.a. en lagändring.

27. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svenssons (s) svar på
Britt-Marie Klintströms (c) interpellation om tillnyktringsenheten
28. Kommunalrådet Sonia Landins (s) svar på Britt Ronstens (mp) interpellation om
att i kommunen anställa långtidsarbetslösa som s.k. ”jobbraggare”
29. Kommunalrådet Sonia Landins (s) svar på Stefan Nypelius (c) interpellation om
studentrabatt i kollektivtrafiken
Interpellationerna till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) samt miljöoch hälsoskyddsnämndens ordförande Jan Grimlund (mp) behandlas vid kommunfullmäktiges augustisammanträde med anledning av att de inte har möjlighet att
närvara vid detta sammanträde.

30. Ev. enkla frågor
31. Ev. nya motioner och interpellationer
32. Information:
• Verksamhetsberättelse 2004 för Länsteatern på Gotland

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gotland.se, att
hämtas på Ledningskontoret, Klosterplan 2, Visby, eller beställas per tel 26 93 18.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Borgen för att lyssna
på debatten. Välkomna att ta del av kommunfullmäktiges ärenden.
Visby den 10 juni 2006
CLAES-GÖRAN NILSSON
Ordförande

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 2

2006-06-19

Utdelning av ungdomsledarpriset 2006
Innehåll
•

Kultur- och fritidsnämnden 2006-05-09, § 53

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

GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2006-05-09

Kfn § 53
Ungdomsledarpriset
Dnr2006/113-71
Fritidsavdelningen 2006-04-28

Till förvaltningen har inkommit fem nomineringar av kandidater till mottagare
av ungdomsledarpriset 2006.
Kultur- och fritidsnämnden har i den utsedda arbetsgruppen diskuterat årets
inkomna ansökningar samt några vid mötet framlagda namn.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Gotlands kommuns ungdomsledarpris år 2006 går till Bo Lautin, 46 år och
hemmahörande i Eksta.

Han har mer än 20 års erfarenhet av arbete med och bland ungdomar i Eksta
Idrottsförening och socknens fritidsgård i bygdegården. Han är inte den som
man hittar på ledarbänken, snarare hos en liten tjej eller kille som skrubbat sitt
knä. Bo har inte specialiserat sig på någon idrott undantaget varpa. Säkert har de
flesta barnen i Eksta lärt sig att både vinna och förlora i bordtennis av Bo. Att
bara finnas med där ungdomar samlas och vara ett föredöme är hans grej. Bo har
ett problem, att inte kunna bestämma sig för att satsa på en grupp – han kan inte
säga nej –utan ställer upp för alla. Det innebär förskolebarn, skolbarn,
sporttöntar och halvproffs, alla dessa är lika viktiga för Bo.
Priset utdelas på kommunfullmäktiges junisammanträde och prissumman är på
10 000 kr.
____
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 3

2006-06-19

Vatten och avlopp; begäran om tilläggsanslag
för investeringar 2006
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-05-30, § 161

•

Ledningskontoret 2006-05-11

•

Tekniska nämnden 2006-03-22

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-30
2006-05-15--17 och 19

Ks § 161
Au § 141

Begäran om tilläggsanslag för VA
KS2006/0172-04
- Tekniska nämnden 2006-03-22, § 69
- Ledningskontoret 2006-05-11

Tekniska nämnden har begärt 20 mnkr i tilläggsanslag för investeringar i VAverksamheten 2006. 40 mnkr har budgeterats men investeringsutgifterna 2006
beräknas till 60 mnkr och avser planerad utbyggnad Hangvar och Axelsro
(ca 24 mnkr), åtgärder för förbättrad kväverening vid Visbyverket (19 mnkr 2006
av den totala investeringsutgiften på ca 35 mnkr), utbyggnad av ledningar
(7 mnkr), investeringar i reningsverk och vattenverk (10 mnkr).
Ledningskontoret föreslår att framställningen tillstyrks, även om det innebär att
medel till investeringsutgiften måste lånas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Tekniska nämnden beviljas 20 mnkr i tilläggsanslag för investeringar i VAverksamheten 2006. Medel anvisas ur Gotlands kommun eget kapital.

2006-05-11

1(2)
KS 2006/0172-04

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunfullmäktige

Begäran om tilläggsanslag för VA-verksamhet
Tekniska nämnden (2006-03-22, § 69) begär 20 000 tkr i tilläggsanslag för
investeringar i vatten- och avloppsverksamhet under 2006. Tilläggsanslaget
behövs för att kunna genomföra pågågende utbyggnad av VA-nätet enligt
plan, utbyggnad av Visby avloppsreningsverk samt övriga investeringar i
ledningar, renings- och vattenverk.

Bakgrund
Investeringsbudgeten för vatten- och avloppsverksamhet uppgår för 2006 till
40 mkr och med tilläggsanslaget blir den totala investeringsbudgeten 60 mkr.
För 2005 fanns 50 mkr och investeringarna i VA-verksamheten uppgick till 70
mkr alltså ca 20 mkr mer än beslutad investeringsbudget. Dock har principen
för redovisning av intäkter för anslutningsavgifter ändrats 2005 vilket påverkar investeringsredovisningen med ca 11mkr.
För närvarande pågår utbyggnad av vatten- och avloppsnätet runt Gotland
enligt ”Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland” antagen av kommunfullmäktige 2002-06-19, § 77. Investeringsnivån har ökat markant under 2005
och bedömningen är att nivån kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren.
Under 2006 byggs VA-nätet ut i Axelsro/Yngne samt i Lärbro/Hangvarområdet, investeringen uppgår till 24 mkr för året. Avloppsanläggningar i
Roma samt Hemse har byggts om och nu väntar en stor om- och tillbyggnad
av Visby avloppsreningsverk för ca 40 mkr (varav 19 mkr 2006). Om- och
tillbyggnaden föranleds av krav på förbättrad kväverening, se vidare separat
ärende. För 2006 krävs 7 mkr för utbyggnad av ledningar inom plan- och
verksamhetsområdet, till investeringar i reningsverk 5 mkr och till vattenverk
5 mkr.

Postadress

SE-621 81 VISBY

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Klosterplan 2

+46 (0) 498-26 90 00

www.gotland.se

Visby

+46 (0) 498-21 55 20

gotlands.kommun@gotland.se

Bankgiro

Plusgiro

339-8328

18 97 50-3

2(2)

Ledningskontorets bedömning
Ledningskontorets bedömning är att utbyggnaden av Visby avloppsreningsverk bör ske så att miljökraven uppfylls. Frågan är dock om den planerade
utbygganden av VA-nätet ska fortsätta i samma takt 2006 och framåt. Den
totala investeringsvolymen måste minskas de kommande åren för att kunna nå
de finansiella målen och därmed kunna bibehålla en ekonomi balans. Genom
att tilläggsanslag beviljas finns risk för att det finansiella målet ”amortering av
låneskulden med 3 %” inte nås. Den totala investeringsvolymen för 2006 kan
antas bli så pass stor att upplåning av medel måste ske. Upplåning vad gäller
affärsdrivande verksamhet är sig ingen risk så länge de ökade kostnaderna kan
täckas genom avgifter från brukarna.
Ledningskontoret anser att tilläggsanslag för investeringar i VA-verksamheten
bör beviljas med 20 000 tkr även om detta innebär att upplåning för investeringar måste ske. Detta kan dock undvikas genom att investeringsvolymen
inom övriga verksamhetsområden hålls tillbaka.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 20 000 tkr för investeringar i
vatten- och avloppsverksamhet 2006. Medel anvisas ur kommunens egna
kapital.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-03-22
Dnr TN 2006/0371 53
Dnr TN 2006/0534 04

TN § 69

Tilläggsanslag driftavdelningen
Tekniska förvaltningen 2006-03-07

Vid behandlingen av ”Förslag till kompletteringsbudget för tekniska
förvaltningens investeringar 2006” redovisades det stora
investeringsbehovet som föreligger inom VA-sektorn under 2006.
För den pågående utbyggnaden enligt VA-planen i Hangvar och Axelsro
krävs drygt 24 miljoner kronor för 2006.
Kravet på förbättrad kväverening vid Visbyverket kostar drygt 35 miljoner
kronor av vilket 19 miljoner åtgår för under 2006.
För utbyggnad av ledningar inom planområden och verksamhetsområden
åtgår 7 miljoner kronor och till nödvändiga investeringar i reningsverk 5
miljoner kronor samt till vattenverk 5 miljoner kronor. Några medel för
renovering av ledningsnät ryms inte inom ramen för årets budget.
I begärd kompletteringsbudget för 2006 finns för VA-verksamheten inga
medel upptagna utan enbart 2006 års budget på 40 miljoner kronor. För
planperioden 2007-2010 är 50 miljoner kronor upptagna per år.
För att kunna genomföra projekten 2006 och anpassa investeringsnivån
2007-2010 till de belopp som är anslagna i planen krävs för 2006 ett
tilläggsanslag på 20 miljoner kronor.

Tekniska nämndens beslut
•

Hos kommunstyrelsen begärs tilläggsanslag på 20 miljoner kronor
för att täcka 2006 års investeringar för VA-verksamheten.

_____

Protokollsutdrag:
TF driftavd
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

2006-03-07

Tekniska förvaltningen i
Gotlands kommun

Begäran om tilläggsanslag för 2006. Vatten och avlopp.
Vid behandlingen av ”Förslag till Kompletteringsbudget för Tekniska förvaltningens
investeringar 2006” redovisades det stora investeringsbehovet som föreligger inom va-sektorn
under 2006.
För den pågående utbyggnaden enligt ”Va-planen”i Hangvar och Axelsro krävs drygt 24
miljoner kronor för 2006.
Kravet på förbättrad kväverening vid Visbyverket kostar drygt 35 miljoner kronor av vilket 19
miljoner åtgår under 2006.
För utbyggnad av ledningar inom planområden och verksamhetsområden åtgår 7 miljoner och
till nödvändiga investeringar i reningsverk 5 miljoner kronor samt till vattenverk 5 miljoner
kronor. Några medel för renovering av ledningsnät ryms inte inom ramen för årets budget.
I begärd kompletteringsbudget för 2006 finns för va-verksamheten inga medel upptagna utan
enbart 2006 års budget på 40 miljoner kronor. För planperioden 2007 – 2010 är 50 miljoner
kronor upptagna per år.
För att kunna genomföra projekten 2006 och anpassa investeringsnivån 2007-2010 till de
belopp som är anslagna i planen krävs för 2006 ett tilläggsanslag på 20 miljoner kronor.
Vi föreslår tekniska nämnden besluta:
att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag på 20 miljoner kronor för att täcka 2006 års
investeringar för va-verksamheten.

Tekniska förvaltningen

Lars-Gunnar Wedin
Tf.teknisk direktör

Göran Blomgren
Driftchef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4a.

2006-06-19

Fastigheten Gotland Eksta Bopparve 1:45;
tilläggsanslag för exploatering
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-05-30, § 162

•

Ledningskontoret 2006-05-12

•

Tekniska nämnden 2006-03-22, § 60

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-30
2006-05-15--17 och 19

Ks § 162
Au § 142

Exploateringsavtal Bopparve. Begäran om tilläggsanslag
KS2006/0171-25
- Tekniska nämnden 2006-03-22, § 60
- Ledningskontoret 2006-05-12

Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal med Gunnar
Jakobsson och Louise Etzner Jakobsson avs. exploateringen av del av Bopparve
1:45 i Eksta och begärt 4 mnkr för kostnaden för utbyggnaden av VA inom
området och anslutning av det till det kommunala VA-nätet.
Kostnaden för VA-utbyggnaden inom det aktuella området beräknas till 1,2 mnkr
och intäkterna till samma belopp. Kostnaden för ledningsdragning (drygt 1 km) till
det kommunala VA-nätet uppgår till 2,8 mnkr. De framtida intäkterna för anslutningar längs den sträckan beräknas till ca 3 mnkr.
Detaljplanen för området, som ligger vid Djupvik ca 600 meter från havet, gör det
möjligt att bygga småhus (områdets östra del), samt restaurang och mindre hotellbyggnader (västra delen). Kommunstyrelsen ansåg under samrådet (§ 2/2005) att möjligheterna att ansluta området till det kommunala VA-nätet borde undersökas. Att anslutningen skulle göras har angetts i den slutliga detaljplanen.

Ledningskontoret föreslår att framställningen tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Förslaget till exploateringsavtal med Gunnar Jakobsson och Louise Etzner
Jakobsson avs. del av fastigheten Eksta Bopparve 1:45 godkänns.

• Tekniska nämnden beviljas 4 mnkr i tilläggsanslag för VA-utbyggnaden.
Medel anvisas genom intäkter från anläggningsavgifter.

1(2)
2006-05-12
KS 2006/0171-25
Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedahl

Kommunfullmäktige

Exploatering av fastigheten Gotland Eksta Bopparve 1:45
Ärendet
Tekniska nämnden (TN § 60/2006) föreslår att fastigheten Gotland Eksta
Bopparve 1:45 exploateras. Detaljplanen ger möjlighet att uppföra 14 småhus,
restaurangbyggand samt tre byggnader för hotellverksamhet. Fastigheten ägs
av exploatören som också står för lokalgator. Kommunen svara för utbyggnad
av vatten och avlopp och utgiften uppgår till 4 000 tkr med en beräknad intäkt
på ca 4 200 tkr. Tekniska nämnden har inga investeringsmedel avsatta för
utbyggnaden och begär därför tilläggsanslag med 4 000 tkr.

Ledningskontorets bedömning
Exploateringsavtalet svarar för en anslutningsavgift på 1 200 tkr.
Exploateringsområdet planeras anslutas till befintligt VA-nät som finns en
dryg kilometer därifrån. Merkostnaden för anslutningen beräknas till 2 800
tkr. Tekniska förvaltningen beräknar VA-intäkter med 3 000 tkr för den
sträckan. Ledningskontoret anser att det är frågan om och när dessa intäkter
kan tas in. I dag kan kommunen genom frivilliga överenskommelser ansluta
fastighetsägarna längs denna sträcka. Någon möjlighet att tvångsmässigt
ansluta dem finns inte i dagsläget. Om och när denna sträcka tas in i
kommunens verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen finns
möjlighet till tvångsmässig anslutning och därmed beräknade
anläggningsavgifter. Detta kommer att ske framöver enligt tekniska
förvaltningen.
Ovanstående innebär en risk för underfinansiering på 2 800 tkr och frågan är
vilken verksamhet detta skall belasta. Detta måste dock vägas mot gällande
detaljplan och det faktum att en entreprenör har påbörjat försäljning av tomter
för i första hand fritidshus vilket är helt i linje med satsningen på Gotland ur
ett turistperspektiv.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Plusgiro

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 kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Exploatering av fastigheten Gotland Eksta Bopparve 1:45 godkänns.
2. Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 4 000 tkr för
exploatering av fastigheten.
3. Medel anvisas genom intäkter från anläggningsavgifter.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-03-22
Dnr TN 2006/0424 26

TN § 60

Exploateringsavtal rörande del av fastigheten
Gotland Eksta Bopparve 1:45
Tekniska förvaltningen 2006-03-01
Au § 48

Tekniska förvaltningen har framlagt förslag till exploateringsavtal för
Eksta Bopparve 1:45. Till grund för exploateringsavtalet ligger detaljplan
för del av Eksta Bopparve 1:45, lagakraftvunnen 2005-11-30. Syftet är dels
att ge möjlighet att bygga fjorton småhus, dels att ge möjlighet att uppföra
en restaurangbyggnad och tre byggnader för hotellverksamhet.
Fastigheten ägs av exploatören som anlägger och svarar för lokalgatorna.
För gatorna skall en gemensamhetsanläggning bildas vilken enligt förslag
till exploateringsavtal skall förvaltas av en samfällighetsförening.
Kommunen svarar för utbyggnaden av VA. Kostnaderna liksom intäkterna
inom exploateringsområdet beräknas till ca 1,2 miljoner kronor. Eftersom
exploateringsområdet skall anslutas till befintligt kommunalt va-nät, ca 1,2
km norr om exploateringsområdet, innebär det en merkostnad för
kommunen på ca 2,8 miljoner kronor. Förvaltningen beräknar VA-intäkter
på ca 3 miljoner kronor för den sträckan. Den totala kostnaden för
kommunen blir således ca 4 miljoner kronor och de totala intäkterna i form
av anläggningsavgifter ca 4,2 miljoner kronor.
Tekniska förvaltningen har inga investeringsmedel ansatta för utbyggnaden
varför tilläggsanslag måste begäras.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Kommunstyrelsen /kommunfullmäktige föreslås att godkänna
upprättat förslag till exploateringsavtal med Gunnar Jakobsson och
Louise Etzner Jakobsson angående del av fastigheten Eksta
Bopparve 1:45.

•

Hos kommunfullmäktige begärs tilläggsanslag med 4 miljoner
kronor för utbyggnad av VA- ledningar från Fröjel till och inom
exploateringsområdet. Finansiering sker genom intäkterna från VAanslutningarna.

_____
Protokollsutdrag:
TF plan- och exploatering
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

1(2)
2006-03-01

Per Seigerlund

Tekniska nämnden
Gotlands kommun

Exploateringsavtal rörande del av fastigheten Gotland Eksta Bopparve
1:45
Tekniska förvaltningen har framlagt förslag till exploateringsavtal för Eksta
Bopparve 1:45. Till grund för exploateringsavtalet ligger detaljplan för del av
Eksta Bopparve 1:45, lagakraftvunnen 2005-11-30. Syftet är dels att ge
möjlighet att bygga fjorton småhus, dels att ge möjlighet att uppföra en
restaurangbyggnad och tre byggnader för hotellverksamhet.
Fastigheten ägs av exploatören som anlägger och svarar för lokalgatorna. För
gatorna skall en gemensamhetsanläggning bildas vilken enligt förslag till
exploateringsavtal skall förvaltas av en samfällighetsförening.
Kommunen svarar för utbyggnaden av VA. Kostnaderna liksom intäkterna
inom exploateringsområdet beräknas till ca 1,2 miljoner kronor. Eftersom
exploateringsområdet skall anslutas till befintligt kommunalt va-nät, ca 1,2 km
norr om exploateringsområdet, innebär det en merkostnad för kommunen på
ca 2,8 miljoner kronor. Förvaltningen beräknar va-intäkter på ca 3 miljoner
kronor för den sträckan. Den totala kostnaden för kommunen blir således ca 4
miljoner kronor och de totala intäkterna i form av anläggningsavgifter ca 4,2
miljoner kronor.
Tekniska förvaltningen har inga investeringsmedel ansatta för utbyggnaden
varför tilläggsanslag måste begäras.

2(2)
Tekniska förvaltningens föreslår att tekniska nämnden beslutar
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Gunnar Jakobsson
och Louise Etzner Jakobsson angående del av fastigheten Eksta Bopparve
1:45.
Tekniska nämnden hemställer att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag
med 4 miljoner kronor för utbyggnad av va-ledningar från Fröjel till och inom
exploateringsområdet. Finansiering sker från intäkterna från vaanslutningarna.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
teknisk direktör

Lars-Gunnar Wedin
exploateringschef

1(5)

EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och Gunnar
Jakobsson, 560529-3231, och Maria Louise Etzner Jakobsson, 6006091687, Eksta Bopparve 157, 620 20 KLINTEHAMN, nedan kallad
exploatören, träffas härmed följande avtal.

§ 1

Handlingar
Till grund för avtalet ligger antagen och lagakraftvunnen detaljplan,
innehållande planbestämmelser, genomförandebeskrivning och
detaljplanekarta, för del av Eksta Bopparve 1:45. Exploateringsområdet
motsvarar detaljplaneområdet i enlighet med bifogad plankarta.

§ 2

Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner
detta avtal. Om denna förutsättning icke uppfylls är detta avtal förfallet,
varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om ej annat
överenskommes.

§ 3

Undersökningar
Exploatören utför och bekostar eventuell arkeologisk undersökning liksom
andra undersökningar nödvändiga för exploateringens genomförande.

§ 4

Anläggningsarbeten
Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av gata inom
exploateringsområdet. Gatorna skall dimensioneras enligt handboken
”Vägar och gators utformning” (VGU) pärm 1, avsnitt sektion i tätortgaturum. Gatan ska ha en minsta vägbanebredd om 5,5 meter. Gatans
överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska
förhållanden och kvalitén på utförda anläggningar skall lägst motsvara
beskrivningarna i Anläggnings AMA 98. Exploatören skall tillse att
avvattning av gatan löses.
Före projekteringsarbetet skall samråd ske med kommunen, tekniska
förvaltningen. Arbetsritningar skall vara granskade och godkända av
kommunen innan upphandling påbörjas.
Det åligger exploatören att samråda med Gotlands Energiverk AB
angående framdragande av erforderliga elektriska ledningar inom
exploateringsområdet. Exploatören skall vidare ha erforderligt samråd
med Telia angående detta verks arbete inom exploateringsområdet.
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§ 5

Kontroll och besiktning
Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som exploatören
skall utföra enligt § 4.
Kommunen äger rätt att gentemot exploatören utöva den kontroll över
anläggningsarbetena som enligt Byggandets Kontraktskommités allmänna
bestämmelser tillkommer beställaren.
Sedan anläggningen färdigställts i sådan omfattning att den kan
godkännas som besiktningsobjekt, skall den av exploatören anmälas för
slutbesiktning. Kommunen och den för drift och underhåll av dessa
anläggningar bildade samfällighetsförening skall kallas till en sådan
slutbesiktning. Slutbesiktning skall utföras av en av exploatören utsedd
besiktningsman.
De brister och fel som har tagits upp i utlåtande i samband med slut- och
garantibesiktning eller som uppkommer under garantitiden skall
exploatören utan dröjsmål avhjälpa. För garantibesiktning ska gälla
motsvarande bestämmelser som för slutbesiktning.
I samband med att gatorna godkänns vid slutbesiktning är exploatören
skyldig att till den för drift och underhåll av gator inom
exploateringsområdet bildade samfällighetsförening, överlämna tillhörande
relationsritningar och andra handlingar som har betydelse för den framtida
driften av gatorna.

§ 6

Garanti
Under en tid av två år, räknat från dagen för godkänd slutbesiktning, skall
exploatören, utan dröjsmål, avhjälpa framträdande brister och fel i de av
exploatören utförda anläggningarna.
Beträffande kontroll, besiktning och garantiansvar gäller i övrigt i
tillämpliga delar vad som föreskrivs därom i Byggandets
Kontraktskommité, allmänna bestämmelser (AB 92) för byggnads-,
anläggnings- samt installationsentreprenader.

§ 7

Gemensamhetsanläggning
För gatorna och grönområdena inom exploateringsområdet skall inrättas
en eller flera gemensamhetsanläggningar. Dessa skall förvaltas av en
samfällighetsförening. Exploatören förbinder sig att ansöka om och
bekosta detta genom förrättning enligt anläggningslagen.
Exploatören förbinder sig att vid försäljning av nybildad fastighet informera
om att fastigheten har andel i en gemensamhetsanläggning och att
förvaltningen ombesörjes av en samfällighetsförening.
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§ 8

Kommunens åtagande (VA)
Kommunen åtar sig att inom exploateringsområdet projektera, utföra och
bekosta anläggande av VA-ledningar inklusive förbindelsepunkter till
samtliga nya tomter.
Innan anläggandet av VA-ledningarna skall exploatören till kommunen
betala motsvarande sju anläggningsavgifter enligt då gällande taxa. När
förbindelsepunkt upprättats och meddelats till exploatören skall denne till
kommunen erlägga motsvarande sju anläggningsavgifter enligt då
gällande taxa. Resterande kostnader skall betalas efterhand som
fastigheterna erhåller bygglov enligt d å gällande taxa, dock senast 5 år
efter anläggandets slutförande. Lagfaren ägare av fastigheten vid detta
tillfälle har att erlägga anläggningsavgiften. Det åligger exploatören att
underrätta denne om detta.
Under förutsättning att kommunen erhåller alla tillstånd som behövs för
anläggandet inklusive pumpstation kan detta arbete färdigställas inom 8
månader efter det att exploatören betalat förskottet enligt § 8 st. 2 förutsatt
att exploatören uppfyllt sina övriga åtaganden, inklusive erläggande av
säkerhet enligt § 14.
Anslutning av dränerings- och dagvatten till avloppsnätet är ej tillåtet.

§ 9

Förseningsavgift
Uppfyller inte kommunen sina åtaganden enligt §8 st. 3 skall kommunen
till exploatören betala en halv procent (0,5 %) av motsvarande 14
anläggningsavgifter enligt då gällande taxa i förseningsavgift för varje
påbörjad vecka som arbetet försenats.

§ 10 Servitut
Exploatören har att tillse att servitut, och andra rättigheter som eventuellt
belastar Gotland Eksta Bopparve 1:45 hanteras och eventuellt regleras så
att de inte påverkar genomförandet av exploateringen.
Exploatören skall tillse att, utan ersättning, upplåta utrymme för
nedläggande, bibehållande och förnyande av vatten- och
avloppsledningar o dyl, elektricitet och tele. Rätten skall säkerställas
genom servitut som får skrivas in alternativt bildas i samband med
fastighetsbildning/anläggningsförrättning.

§ 11 Bebyggelse på kvartersmark
Inom fastigheten Bopparve 1:45 avses 14 småhusfastigheter bildas.
Exploatören försäljer färdigbildade fastigheter, och ansvarar för att el och
tele finns tillgängligt vid tomtgräns för de fastigheter som nybildas genom
uppdelning av berörd fastighet.
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§ 12 Fastighetsbildning, servitut samt överlåtelse av anläggning
Exploatören ansöker och bekostar all fastighetsbildning för nybildandet av
fastigheter och samfällighet för gator, VA-servitut liksom nyttjanderätt som
kan komma att beröras av exploateringen.
Exploatören ska, utan ersättning, överlåta gemensamhetsanläggningen
med tillhörande mark, till samfällighetsföreningen. Anläggningen övertas av
samfällighetsföreningen så snart anläggningsbeslutet vunnit laga kraft och
anläggningen godkänts vid slutbesiktning. Om styrelse för
samfällighetsföreningen inte har bildats skjuts övertagandet upp tills dessa
händelser inträffat. Intill dess överlåtelse skett av anläggningarna till
samfällighetsföreningen ansvarar exploatören för drift, underhåll och
skötsel av dessa.

§ 13 Tidplan
Exploatörens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att
anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen inom området. På
begäran från kommunen skall exploatören upprätta en tidplan för arbetets
bedrivande.

§ 14 Säkerhet
För rätta fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal skall
exploatören innan utbyggnaden av VA påbörjas hos kommunen ställa
säkerhet som kommunen kan godkänna till ett värde av 250 000 kronor.
Av denna säkerhet skall kommunen i den mån exploatören utför
anläggningarna och genomför fastighetsbildning, bildar
gemensamhetsanläggning och dylikt enligt detta avtal, och kommunen
godkänner dessa anläggningar och åtgärder, återlämna 200 000 kronor.
Återstående säkerhet återbetalas efter garantitidens utgång.
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§ 15 Genomförandet
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en garanterad
byggrätt under genomförandetiden i enlighet med detaljplanen. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men
fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivningslov,
eller marklov. Kommunen kan, i enlighet med PBL, efter
genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägarna får någon ersättning. Med anledning av att
exploateringsavtalet är kopplat till ifrågavarande laga kraftvunna detaljplan
upphör avtalet att gälla i de delar som omfattas av en ändring eller ett
upphävande. Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex utebliven
byggrätt eller projekteringskostnader o dyl eller i övrigt nedlagda kostnader
för de delar som ännu inte har exploaterats.

§ 16 Överlåtelse
Detta avtal får av exploatören inte överlåtas på annan utan kommunens
godkännande. Om så ändå sker har kommunen rätt att av exploatören
utkräva de merkostnader som kommunen åsamkas vid ett genomförande
av detaljplanen.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visby den / 2006

……………………………………
Gunnar Jakobsson
560529-3231

………………………………….
Maria Louise Etzner Jakobsson,
600609-1687

Visby den / 2006
För Gotlands kommun:

……………………………………
Jan Lundgren

………………………………….
Per Lindskog

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4 b.

2006-06-19

Exploateringsavtal för fastigheterna Sanda
Lekarve 1:47 m.fl; tilläggsanslag för utbyggnad av vatten och avlopp
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-05-30, § 166

•

Ledningskontoret 2006-06-07

•

Tekniska nämnden 2006-05-31, § 126

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2006-05-30

Ks § 166
Tilläggsanslag. Godkännande av exploateringsavtal. Sanda
Lekarve 1:47 m.fl.
KS 2006/00
- Tekniska förvaltningen 2006-05-10

Tekniska nämndens arbetsutskott har begärt dels 1,5 mnkr i tilläggsanslag för VAutbyggnad vid exploateringen av Sanda Lekarve 1:47 m.fl., dels godkännande av
upprättat förslag till exploateringsavtal. Tekniska nämnden behandlar ärendet
31 maj.
Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok föreslår att framställningen tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige under förutsättning av
tekniska nämndens beslut
• Tekniska nämnden beviljas 1,5 mnkr i tilläggsanslag för för utbyggnad av VAledningar på planområdet Sanda Lekarve 1:47. Medel anvisas genom intäkter
från anläggningsavgifter.
• Upprättat förslag till exploateringsavtal med PKAB Projektkontakt AB avs.
del av fastigheten Sanda Lekarve 1:47 m.fl. godkänns.

2006-06-07
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Dnr

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunfullmäktige

Exploatering och begäran om tilläggsanslag för
utbyggnad av VA-ledningar Sanda Lekarve 1:44-1:47
Ärendet
Tekniska nämnden (TN § 126/2006) föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättat exploateringsavtal med PKAB Projektkontakt AB angående del
av fastigheten Sanda Lekarve 1:44-1:47. Tekniska nämnden begär också
tilläggsanslag med 1 500 tkr för utbyggnad av VA-ledningar inom området.
Tekniska förvaltningen svarar enligt exploateringsavtal för Sanda Lekarve
1:44-1:47 för utbyggnad av VA-ledningar inom exploateringsområdet.
Utbyggnaden skall ske inom fyra månader efter det att planen vunnit laga kraft
och att exploatören uppfyllt sina åtaganden, inklusive erlagt säkerhet och
förskott på anslutningsavgifterna. Utgiften för utbyggnad av VA-ledningarna
beräknas uppgå till ca 1 500 tkr. Intäkterna i form av anläggningsavgifter
beräknas till 1 600 tkr. Tekniska nämnden har inga investeringsmedel avsatta
för utbyggnaden och begär därför tilläggsanslag med 1 500 tkr.

Ledningskontorets bedömning
Ledningskontoret anser att tilläggsanslaget bör beviljas. Intäkterna från VAanslutningarna täcker utgifterna för utbyggnaden.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Exploateringsavtal med PKAB Projektkontakt AB för del av
fastigheten Sanda Lekarve 1:44-1:47 godkänns.
2. Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 1 500 tkr för utbyggnad
av VA-ledningar på fastigheten Sanda Lekarve 1:44-1:47.
3. Medel anvisas genom intäkter från anläggningsavgifter.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-05-31
Dnr TN 2005/2141 26

TN § 126 Exploateringsavtal Sanda Lekarve 1:44--1:47
Tekniska förvaltningen 2006-05-10
Au § 112

Ovanstående planförslag, utställd fr.o.m. 2006-03-20 t.o.m. 2006-04-18 har
tidigare överlämnats för samråd i enlighet med reglerna i plan- och bygglagen
(PBL).
Syftet med planen är att möjliggöra byggandet av friliggande fritids- och
helårshus på 22 tomter. Området ägs av exploatören.
Tekniska förvaltningen har framlagt förslag till exploateringsavtal för Sanda
Lekarve 1:47 m.fl. Till grund för exploateringsavtalet ligger ovan nämnda
detaljplan.
Fastigheten ägs av exploatören som anlägger och svarar för lokalgatorna. För
dessa skall en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas vilken enligt
förslag till exploateringsavtal skall förvaltas av en samfällighetsförening.
Kommunen svarar för utbyggnaden av VA. Utbyggnaden skall ske inom fyra
månader efter det att planen vunnit laga kraft och att exploatören uppfyllt sina
åtaganden, inklusive erläggande av säkerhet och förskott på
anslutningsavgifterna.
Kostnaderna för utbyggnaden av va beräknas till 1,5 miljoner kronor. De
totala intäkterna i form av anslutningsavgifter uppgår till ca 1,6 miljoner
kronor.
Tekniska förvaltningen har inga investeringsmedel ansatta för utbyggnaden
varför tilläggsanslag måste begäras.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige godkänner
upprättat förslag till exploateringsavtal med PKAB Projektkontakt AB
angående del av fastigheten Sanda Lekarve 1:47 m fl.

•

Hos kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beviljar tekniska
nämnden tilläggsanslag med 1,5 miljoner kronor för utbyggnad av VAledningar inom planområdet. Finansiering sker med intäkterna från VAanslutningarna.

_____

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-05-31

forts § 126
Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

_____

Protokollsutdrag:
TF plan- och exploatering
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 5

2006-06-19

Vatten- och avloppsutbyggnad Sudergårde
1:8 m.fl. i Rute; exploateringsavtal och
tilläggsanslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-05-30, § 163

•

Ledningskontoret 2006-05-12

•

Tekniska nämnden 2006-04-16, § 90

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-30
2006-05-15--17 och 19

Ks § 163
Au § 144

Exploateringsavtal och tilläggsanslag VA-utbyggnad Rute Sudergårde
1:8 m.fl.
KS2006/0235-04
- Tekniska nämnden 2006-04-16, § 90
- Ledningskontoret 2006-05-12

Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal med Lars Ljung
avs. exploateringen av fastigheten Rute Sudergårde 1:8 (Valleviken) och begärt att
det ska godkännas. Nämnden har också begärt 2,4 mnkr i tilläggsanslag för utbyggnad av VA-ledningar i området.
Ledningskontoret tillstyrker framställningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Förslaget till exploateringsavtal godkänns.

• Tekniska nämnden beviljas 2,4 mnkr i tilläggsanslag för VA-utbyggnad inom
planområdet. Medel anvisas genom intäkter från anläggningsavgifter.

2006-05-12
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Dnr KS 2006/0235-04

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunfullmäktige

Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av VAledningar inom planområdet Rute Sudergårde 1:8
Ärendet
Tekniska nämnden (TN § 90/2006) begär att kommunstyrelsen dels
godkänner exploateringsförslag för del av fastigheten Rute Sudergårde 1:8 och
dels beviljar tilläggsanslag med 2 400 tkr.
Syftet med detaljplanen för del av fastigheten är att skapa förutsättning för
utveckling av befintlig verksamhet inom turistnäringen, att ge möjlighet för
avstyckning av 27 småhusfastigheter samt att reglera och avgränsa befintlig
industri inom området.
Tekniska förvaltningen har framlagt förslag till exploateringsavtal för Rute
Sudergårde 1:8. Till grund för exploateringsavtalet ligger ovan nämnda
detaljplan. Fastigheten ägs av exploatören som anlägger och svarar för
lokalgatorna.
Kommunen svarar för utbyggnaden av VA. Utbyggnaden skall ske inom åtta
månader efter det att planen vunnit laga kraft dock tidigast 2007-03-01.
Utbyggnaden sker i två etapper. Utgiften för etapp 1 beräknas till
1 600 tkr och för etapp 2 till 800 tkr, en total utgift på 2 400 tkr. Intäkterna i
form av anläggningsavgifter för småhusfastigheterna uppgår till 2 000 tkr.
Dessutom tillkommer anläggningsavgifter för befintliga fastigheter inom eller
i direkt anslutning till planområdet. Eftersom anläggningsavgifterna står i
relation till hur mycket som byggs finns svårighet i att beräkna intäkterna, en
uppskattning är drygt 3 000 tkr.
Tekniska nämnden har inga investeringsmedel avsatta för utbyggnaden och
begär därför tilläggsanslag med 2 400 tkr.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3
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Ledningskontorets bedömning
Ledningskontoret anser att tilläggsanslaget bör beviljas. Intäkterna från VAanslutningarna täcker utgifterna för utbyggnaden på sikt. Detaljplanen är dock
inte beslutad och kan överklagas vilket medför en senareläggning av den
planerade utbyggnaden.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Förslaget till upprättat exploateringsavtal med Lars Ljung angående del
av fastigheten Rute Sudergårde 1:8 godkänns.
2. Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 2 400 tkr för utbyggnad av
VA-ledningar inom planområdet.
3. Medel anvisas genom intäkter från anläggningsavgifter.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-04-16
Dnr TN 2005/0771 21

TN § 90

Detaljplan och exploateringsavtal för Rute
Sudergårde 1:8 m fl
Tekniska förvaltningen 2006-04-04
Au § 84

Ovanstående planförslag har tidigare överlämnats för samråd i enlighet
med reglerna i plan- och bygglagen (PBL) och finns nu utställd för yttrande
under tiden 2006-03-22 – 2006-04-12.
Syftet med planen är att skapa förutsättning för utveckling av befintlig
verksamhet inom turistnäringen, att ge möjlighet för avstyckning av 27
småhusfastigheter samt att reglera och avgränsa befintlig industri inom
området.
Tekniska förvaltningen har framlagt förslag till exploateringsavtal för Rute
Sudergårde 1:8. Till grund för exploateringsavtalet ligger ovan nämnda
detaljplan.
Fastigheten ägs av exploatören som anlägger och svarar för lokalgatorna.
För dessa skall en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas vilken
enligt förslag till exploateringsavtal skall förvaltas av en
samfällighetsförening.
Kommunen svarar för utbyggnaden av VA. Utbyggnaden skall ske inom åtta
månader efter det att planen vunnit laga kraft dock tidigast 2007-03-01.
Utbyggnaden sker i två etapper. Kostnaderna för etapp 1 beräknas till
1,6 miljoner kronor och för etapp 2 till 0,8 miljoner kronor. Den totala
kostnaden för kommunen blir således ca 2,4 miljoner kronor och de totala
intäkterna i form av anläggningsavgifter för småhusfastigheterna uppgår
till ca 2 miljoner kronor. Till detta kommer anläggningsavgifter för sju
befintliga fastigheter inom eller i direkt anslutning till planområdet, ca
1600 kvm kvadratmeter byggrätt byggnadsarea för uthyrningsstugor
inklusive servicebyggnad, 300 kvm byggrätt bruttoarea för bl a
hotellverksamhet samt en okänd totalarea inom befintliga byggnader.
Eftersom anläggningsavgifterna står i relation till hur mycket som byggs är
det omöjligt att idag beräkna intäkterna men uppskattningsvis kommer de
att totalt uppgå till drygt 3 miljoner kronor.
Tekniska förvaltningen har inga investeringsmedel ansatta för utbyggnaden
varför tilläggsanslag måste begäras.

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 90

2006-04-16

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

Att godkänna föreliggande förslag till upprättat exploateringsavtal
med Lars Ljung angående del av fastigheten Rute Sudergårde 1:8.

•

Hos kommunstyrelsen begärs tilläggsanslag med 2,4 milj kronor för
utbyggnad av VA-ledningar inom planområdet. Finansiering sker med
intäkterna från VA-anslutningarna.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF plan- och exploatering
Kommunstyrelsen + handl
BN + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2006-04-04
TN 2005/0771-21

Per Seigerlund

Tekniska nämnden
Gotlands kommun

Detaljplan och exploateringsavtal rörande Rute del av fastigheten
SUDERGÅRDE 1:8
Ovanstående planförslag har tidigare överlämnats för samråd i enlighet med
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) och finns nu utställd för yttrande under
tiden 2006-03-22 – 2006-04-12.
Syftet med planen är att skapa förutsättning för utveckling av befintlig
verksamhet inom turistnäringen, att ge möjlighet för avstyckning av 27
småhusfastigheter samt att reglera och avgränsa befintlig industri inom
området.
Tekniska förvaltningen har framlagt förslag till exploateringsavtal för Rute
Sudergårde 1:8. Till grund för exploateringsavtalet ligger ovan nämnda
detaljplan.
Fastigheten ägs av exploatören som anlägger och svarar för lokalgatorna. För
dessa skall en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas vilken enligt
förslag till exploateringsavtal skall förvaltas av en samfällighetsförening.
Kommunen svarar för utbyggnaden av VA. Utbyggnaden skall ske inom 8
månader efter det att planen vunnit laga kraft dock tidigast 2007-03-01.
Utbyggnaden sker i två etapper. Kostnaderna för etapp 1 beräknas till 1,6
miljoner kronor och för etapp 2 till 0,8 miljoner kronor. Den totala kostnaden för
kommunen blir således ca 2,4 miljoner kronor och de totala intäkterna i form
av anläggningsavgifter för småhusfastigheterna uppgår till ca 2 miljoner
kronor. Till detta kommer anläggningsavgifter för sju befintliga fastigheter inom
eller i direkt anslutning till planområdet, ca 1600 kvm kvadratmeter byggrätt
byggnadsarea för uthyrningsstugor inklusive servicebyggnad, 300 kvm
byggrätt bruttoarea för bl a hotellverksamhet samt en okänd totalarea inom
befintliga byggnader. Eftersom anläggningsavgifterna står i relation till hur
mycket som byggs är det omöjligt att idag beräkna intäkterna men
uppskattningsvis kommer de att totalt uppgå till drygt 3 miljoner kronor.
Tekniska förvaltningen har inga investeringsmedel ansatta för utbyggnaden
varför tilläggsanslag måste begäras.
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Tekniska förvaltningens föreslår att tekniska nämnden beslutar
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Lars Ljung angående
del av fastigheten Rute Sudergårde 1:8.
Tekniska nämnden hemställer att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag
med 2,4 miljoner kronor för utbyggnad av va-ledningar inom planområdet.
Finansiering sker med intäkterna från va-anslutningarna.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

………………………………..
Per Lindskog
teknisk direktör

………………………………..
Lars-Gunnar Wedin
exploateringschef

1(5)

EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och Lars Ljung,
411022-0839, nedan kallad exploatören, träffas härmed följande avtal.

§ 1

Handlingar
Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan, innehållande
planbestämmelser, genomförandebeskrivning och detaljplanekarta, för
Rute, del av Sudergårde 1:8 m.fl.. Exploateringsområdet motsvarar
detaljplaneområdet i enlighet med bifogad plankarta.

§ 2

Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner
detta avtal. Om denna förutsättning icke uppfylls är detta avtal förfallet,
varvid vardera parten skall bära sina egna kostnader, om ej annat
överenskommes.

§ 3

Undersökningar
Exploatören utför och bekostar eventuell arkeologisk undersökning liksom
andra undersökningar nödvändiga för exploateringens genomförande.

§ 4

Anläggningsarbeten
Exploatören projekterar, utför och bekostar anläggande av gata inom
exploateringsområdet. Gatorna skall dimensioneras enligt handboken
”Vägar och gators utformning” (VGU) pärm 1, avsnitt sektion i tätortgaturum. Gatan ska ha en minsta vägbanebredd om 5,5 meter. Gatans
överbyggnad skall dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska
förhållanden och kvalitén på utförda anläggningar skall lägst motsvara
beskrivningarna i Anläggnings AMA 98. Exploatören skall tillse att
avvattning av gatan löses.
Före projekteringsarbetet skall samråd ske med kommunen, tekniska
förvaltningen. Arbetsritningar skall vara granskade och godkända av
kommunen innan upphandling påbörjas.
Det åligger exploatören att samråda med Gotlands Energiverk AB
angående framdragande av erforderliga elektriska ledningar inom
exploateringsområdet. Exploatören skall vidare ha erforderligt samråd
med Telia angående detta verks arbete inom exploateringsområdet.
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§ 5

Kontroll och besiktning
Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som exploatören
skall utföra enligt § 4.
Kommunen äger rätt att gentemot exploatören utöva den kontroll över
anläggningsarbetena som enligt Byggandets Kontraktskommités allmänna
bestämmelser tillkommer beställaren.
Sedan anläggningen färdigställts i sådan omfattning att den kan
godkännas som besiktningsobjekt, skall den av exploatören anmälas för
slutbesiktning. Kommunen och den för drift och underhåll av dessa
anläggningar bildade samfällighetsförening skall kallas till en sådan
slutbesiktning. Slutbesiktning skall utföras av en av exploatören utsedd
besiktningsman.
De brister och fel som har tagits upp i utlåtande i samband med slut- och
garantibesiktning eller som uppkommer under garantitiden skall
exploatören utan dröjsmål avhjälpa. För garantibesiktning ska gälla
motsvarande bestämmelser som för slutbesiktning.
I samband med att gatorna godkänns vid slutbesiktning är exploatören
skyldig att till den för drift och underhåll av gator inom
exploateringsområdet bildade samfällighetsförening, överlämna tillhörande
relationsritningar och andra handlingar som har betydelse för den framtida
driften av gatorna.

§ 6

Garanti
Under en tid av två år, räknat från dagen för godkänd slutbesiktning, skall
exploatören, utan dröjsmål, avhjälpa framträdande brister och fel i de av
exploatören utförda anläggningarna.
Beträffande kontroll, besiktning och garantiansvar gäller i övrigt i
tillämpliga delar vad som föreskrivs därom i Byggandets
Kontraktskommité, allmänna bestämmelser (AB 92) för byggnads-,
anläggnings- samt installationsentreprenader.

§ 7

Gemensamhetsanläggning
För gatorna och grönområdena inom exploateringsområdet skall inrättas
en eller flera gemensamhetsanläggningar. Dessa skall förvaltas av en
samfällighetsförening. Exploatören förbinder sig att ansöka om och
bekosta detta genom förrättning enligt anläggningslagen.
Exploatören förbinder sig att vid försäljning av nybildad fastighet informera
om att fastigheten har andel i en gemensamhetsanläggning och att
förvaltningen ombesörjes av en samfällighetsförening.
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§ 8

Kommunens åtagande (vatten och avlopp)
Kommunen åtar sig att inom exploateringsområdet projektera, utföra och
bekosta anläggande av vatten- och avloppsledningar (VA) inklusive
förbindelsepunkter till samtliga nya tomter i två etapper enligt bifogad
karta.
etapp 1
Innan anläggandet av etapp 1 av VA-ledningarna skall exploatören till
kommunen betala motsvarande sex anläggningsavgifter enligt då gällande
taxa. När förbindelsepunkt upprättats och meddelats till exploatören skall
denne till kommunen erlägga ytterligare en summa motsvarande sex
anläggningsavgifter enligt då gällande taxa.
Resterande anläggningsavgifter inom etapp 1 skall betalas efterhand som
fastigheterna erhåller bygglov. Lagfaren ägare av fastigheten vid detta
tillfälle har att erlägga anläggningsavgiften. Det åligger exploatören att
underrätta denne om detta. Hela kostnaden för småhusdelen skall vara
betald senast inom 3 år efter anläggandets slutförande och inom 5 år för
restaurang och hotelldelen.
etapp 2
Innan anläggandet av etapp 2 av VA-ledningarna skall exploatören till
kommunen betala motsvarande åtta anläggningsavgifter enligt då
gällande taxa. När förbindelsepunkt upprättats och meddelats till
exploatören skall denne till kommunen erlägga en summa motsvarande
sju anläggningsavgifter enligt då gällande taxa.
Resterande anläggningsavgifter inom etapp 2 skall betalas efterhand som
fastigheterna erhåller bygglov. Lagfaren ägare av fastigheten vid detta
tillfälle har att erlägga anläggningsavgiften. Det åligger exploatören att
underrätta denne om detta. Hela kostnaden för småhusdelen skall vara
betald senast inom 3 år efter anläggandets slutförande och inom 5 år för
restaurang och hotelldelen.

Under förutsättning att kommunen erhåller alla tillstånd som behövs för
anläggandet inklusive pumpstation kan anläggningsarbetena färdigställas
inom 8 månader efter det att planen vunnit laga kraft, dock tidigast 200703-01, samt att exploatören betalat förskottet på anläggningsavgifterna
enligt § 8 st. 2 och 4 förutsatt att exploatören uppfyllt sina åtaganden
inklusive erläggandet av säkerhet enligt § 14.
Anslutning av dränerings- och dagvatten till avloppsnätet är ej tillåtet.

§ 9

Förseningsavgift
Uppfyller inte kommunen sina åtaganden enligt §8 st. 3 skall kommunen
till exploatören betala en halv procent (0,5 %) av motsvarande sju
anläggningsavgifter enligt då gällande taxa i förseningsavgift för varje
påbörjad vecka som arbetet försenats.
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§ 10 Servitut
Exploatören har att tillse att servitut, och andra rättigheter som eventuellt
belastar Gotland Rute Sudergårde 1:8 hanteras och eventuellt regleras så
att de inte påverkar genomförandet av exploateringen.
Exploatören skall tillse att, utan ersättning, upplåta utrymme för
nedläggande, bibehållande och förnyande av vatten- och
avloppsledningar o dyl, elektricitet och tele. Rätten skall säkerställas
genom servitut som får skrivas in alternativt bildas i samband med
fastighetsbildning/anläggningsförrättning.

§ 11 Bebyggelse på kvartersmark
Inom fastigheten Gotland Rute Sudergårde 1:8 avses 28
småhusfastigheter bildas. Exploatören försäljer färdigbildade fastigheter,
och ansvarar för att el och tele samt vatten och avlopp finns tillgängligt vid
tomtgräns för de fastigheter som nybildas genom uppdelning av berörd
fastighet.

§ 12 Fastighetsbildning, servitut samt överlåtelse av anläggning
Exploatören ansöker och bekostar all fastighetsbildning för nybildandet av
fastigheter och samfällighet för gator, VA-servitut liksom nyttjanderätt som
kan komma att beröras av exploateringen.
Exploatören ska, utan ersättning, överlåta gemensamhetsanläggningen
med tillhörande mark, till samfällighetsföreningen. Anläggningen övertas av
samfällighetsföreningen så snart anläggningsbeslutet vunnit laga kraft och
anläggningen godkänts vid slutbesiktning. Om styrelse för
samfällighetsföreningen inte har bildats skjuts övertagandet upp tills dessa
händelser inträffat. Intill dess överlåtelse skett av anläggningarna till
samfällighetsföreningen ansvarar exploatören för drift, underhåll och
skötsel av dessa.

§ 13 Tidplan
Exploatörens anläggningsarbeten skall utföras i sådan takt att
anläggningarna kan betjäna den nya bebyggelsen inom området. På
begäran från kommunen skall exploatören upprätta en tidplan för arbetets
bedrivande.

§ 14 Säkerhet
För rätta fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal skall
exploatören innan utbyggnaden av VA påbörjas hos kommunen ställa
säkerhet som kommunen kan godkänna till ett värde av 450 000 kronor.
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Av denna säkerhet skall kommunen i den mån exploatören utför
anläggningarna och genomför fastighetsbildning, bildar
gemensamhetsanläggning/-ar och dylikt enligt detta avtal, och kommunen
godkänner dessa anläggningar och åtgärder, återlämna en så stor del att
den resterande säkerheten, enligt kommunens bedömande, är
betryggande såsom säkerhet för exploatörens eventuellt återstående
skyldigheter.

§ 15 Genomförandet
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) har fastighetsägaren en garanterad
byggrätt under genomförandetiden i enlighet med detaljplanen. Efter
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men
fastighetsägarna har ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivningslov,
eller marklov. Kommunen kan, i enlighet med PBL, efter
genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägarna får någon ersättning. Med anledning av att
exploateringsavtalet är kopplat till ifrågavarande laga kraftvunna detaljplan
upphör avtalet att gälla i de delar som omfattas av en ändring eller ett
upphävande. Ersättning utgår då inte i sådana fall för t ex utebliven
byggrätt eller projekteringskostnader o dyl eller i övrigt nedlagda kostnader
för de delar som ännu inte har exploaterats.

§ 16 Överlåtelse
Detta avtal får av exploatören inte överlåtas på annan utan kommunens
godkännande. Om så ändå sker har kommunen rätt att av exploatören
utkräva de merkostnader som kommunen åsamkas vid ett genomförande
av detaljplanen.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Visby den / 2006

……………………………………
Lars Ljung
411022-0839

………………………………….

Visby den / 2005
För Gotlands kommun:

……………………………………
Jan Lundgren

………………………………….
Per Lindskog

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 6

2006-06-19

Ändring av renhållningstaxa p.g.a. lag om
skatt för förbränning av hushållsavfall
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-05-30, § 165

•

Ledningskontoret 2006-05-24

•

Tekniska nämnden 2006-05-31, § 145

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-30
2006-05-15--17 och 19

Ks § 165
Au § 148

Taxeändring p.g.a. förbränningsskatt
- Tekniska förvaltningen 2006-05-22
- Ledningskontoret 2006-05-24

Tekniska förvaltningen har framlagt förslag till ändring i renhållningstaxan med
anledning av proposition 2005/06:125, vari bl.a. föreslås införande av skatt på
avfallsförbränning fr.o.m. 1 juli 2006. Tekniska nämnden behandlar förslaget
31 maj.
Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks under förutsättning att skatten
införs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige under förutsättning av
tekniska nämndens beslut
•

Renhållningstaxan ändras i enlighet med upprättat förslag fr.o.m. 1 juli 2006.

Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen bifaller regeringens förslag om
införande av skatt på avfallsförbränning.

2006-05-24
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Ledningskontoret
Åke Wennerberg

Kommunstyrelsen

Justering av renhållningstaxa med anledning av
förbränningsskatt
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse 2006-05-22 ändring av den
gällande renhållningstaxan. Ändringen föranleds av ökade kostnader för
renhållningskollektivet på grund av en skatt på förbränning av hushållsavfall.
Den beräknade kostnadsökningen uppgår till ca 2 Mkr/år enligt
underhandsuppgift från tekniska förvaltningen. Beräkningen är osäker särskilt
pga varierande avgifter hos mottagningsanläggningen (Sydkraft). Tekniska
förvaltningens förslag innebär i huvudsak att den rörliga avgiften i taxan höjs
med 10%. Den fasta avgiften ändras inte. Intäkterna beräknas öka med ca 3,0
Mkr/år.
I bokslutet för 2005 redovisar avfallshanteringen ett underskott på -3,7 Mkr
och "eget kapital" på 0,2 Mkr.
Ledningskontoret tillstyrker förvaltningens förslag och anser i princip att
avgifterna bör anpassas så att verksamheten är helt intäktsfinansierad.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige under
förutsättning av tekniska nämndens beslut
Renhållningstaxan ändras fr o m 1 juli 2006 enligt förslag från tekniska
nämnden under förutsättning att en förbränningsskatt införs.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Plusgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-05-31
Dnr TN

TN § 145 Justering av taxa med anledning av skatt på
avfallsförbränning
Tekniska förvaltningen
AU §

2006-05-22

133

Renhållningsingenjör Anders Lindholm redogjorde för ärendet.
Information lämnades om regeringens planer på införande av skatt på
förbränning av avfall. För Gotlands del skulle det innebära ökade
kostnader på cirka 160 kr/ton.
Om regeringen fattar beslut om detta kommer de nya avgifterna att träda i
kraft 2006-07-01.
Kommunen behöver justera taxan med cirka 5 % för att täcka
kostnadsökningen. För ett hushåll blir kostnadsökningen cirka 120 kronor .
För att hantera ärendet har förvaltningschefen begärt att
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tar ställning till tekniska nämndens
förslag om taxejustering.

Arbetsutskottet beslut
•

Informationen godkänns

_____
Förvaltningen hade gjort ett förslag till ny renhållningstaxa till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att antas.
Konsekvenser av förbränningsskatt
Den förväntade höjningen av mottagningsavgiften kommer att medföra
ökade kostnader för renhållningskollektivet i storleksordningen 1,5 - 2
mkr/år. I syfte att undvika ett underskott i renhållningens ekonomi måste
justering av vissa avgifter i renhållningstaxan göras. Generellt kan sägas
att den rörliga avgiften föreslås höjas med 10%. Den fasta avgiften
påverkas inte. För ett hushåll innebär ökningen ca 150 kr på årsbasis.
______
Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige beslutar att ändra renhållningstaxan i enlighet
med upprättat förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF driftavdelning
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkare

1(1)
Datum
2006-05-22

Dnr:

Tekniska förvaltningen
Handläggare

Anders Lindholm

Tekniska nämnden
Gotlands kommun

Justering av renhållningstaxa med anledning av förbränningsskatt
Bakgrund
Det föreligger ett förslag till lag som innebär införande av en skatt på förbränning av hushållsavfall. Riksdagen beslutar i ärendet den 2 juni 2006. Om lagförslaget antas kommer Gotlands kommuns mottagare av hushållsavfall (Sydkraft EcoPlus) att från den 1 juli 2006 i enlighet med gällande avtal påföra en
extra avgift om ca 160 kr/ton för mottaget hushållsavfall.
Konsekvenser
Den förväntade höjningen av mottagningsavgiften kommer att medföra ökade
kostnader för renhållningskollektivet på i storleksordningen 1,5 - 2 mkr/år. I
syfte att undvika ett underskott i renhållningens ekonomi måste justering av
vissa avgifter i renhållningstaxan göras. I bilagt förslag till reviderad renhållningstaxa finns en redovisning av nuvarande avgifter tillsammans med förslag
till justerade belopp. Generellt kan sägas att den rörliga avgiften föreslås höjas
med 10%. Den fasta avgiften påverkas inte. För ett hushåll innebär ökningen
ca 150 kr på årsbasis.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att kommunfullmäktige
beslutar att ändra renhållningstaxan i enlighet med upprättat förslag.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Göran Blomgren

Teknisk direktör

Driftchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR GOTLANDS KOMMUN

(exkl. moms)

Antagen av kommunfullmäktige
Förslag att gälla fr.o.m. 2006-07-01
Fastighetsägare inom Gotlands kommun är enligt miljöbalken SFS 1998:808, skyldig att till kommunen erlägga
renhållningsavgift enligt denna taxa. Utöver bestämmelser i miljöbalken, avfallsförordningen och lokala
hälsoskyddsföreskrifter gäller den lokala renhållningsordningen för Gotlands kommun. Förutom Renhållningstaxan finns
bestämmelser om avgifter för hämtning av återvinningsmaterial och mottagning av avfall i Prislista för
renhållningstjänster (antagen av Tekniska nämnden).
ALLMÄNT
När Renhållningstaxan saknar tillämplig avgiftsbestämmelse skall avgiften bestämmas till det belopp som enligt 27 kap. 5
§ miljöbalken högst får tas ut. På Gotland gäller 14-dagarshämtning av hushållssopor som huvudalternativ. Grovsopor
kan ej lämnas med ordinarie sopbil, men kan lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas mot avgift. I
renhållningsordningen för Gotlands kommun samt i anvisningar från Renhållningen finns bl.a. beskrivning av hur
källsortering och återvinning skall ske.
HUSHÅLLSAVFALL
Avgifter
Renhållningsavgiften utgörs av tre delar, en årlig fast avgift, en årlig rörlig avgift per behållare samt tilläggsavgifter. Den
fasta avgiften finansierar bl.a. utbyggnad/drift av miljöstationer och återvinningscentraler, omhändertagande av farligt
avfall och kylmöbler, samt administration och registerhållning. Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning och
omhändertagande av avfallet. Vid sopförvaring i säck tillhandahåller och skiftar Renhållningen säckar. Kund har inte rätt
att stadigvarande själv tillhandahålla säckar.
Fast avgift:

Abonnemangstyp
Villa, helår
Flerfamiljshus, helår
Verksamheter, helår
Fritidshus, sommarperiod

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

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

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

Ny rörlig avgift inkl skatt
Kärl 80 - 140 liter
7 152
Säck 160 liter
8 406
Kärl 141 - 190 liter 9 123
Kärl 191 - 240 liter 11 334
Kärl 241 - 370 liter 15 558
Kärl 371 - 660 liter 26 893

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

4 694
5 517
5 987
7 438
10 210
17 648

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

2 235
2 627
2 851
3 542
4 862
8 404

1 118
1 313
1 426
1 771
2 431
4 202

4 veckor
508
597
648
805
1 105
1 910

Kvartal
156
184
200
248
340
588

Halvår
78
92
100
124
170
294

559
657
713
886
1 216
2 101

172
202
220
273
374
647

86
101
110
136
187
323
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Rörlig avgift (kr) – sommarperioden 15 maj – 15 sept.

Behållare
Kärl 80 - 140 liter
Säck 160 liter
Kärl 141 - 190 liter
Kärl 191 - 240 liter
Kärl 241 - 370 liter
Kärl 371 - 660 liter

Hämtningsintervall
1 vecka
2 veckor
700
350
796
398
840
420
1 048
524
1 372
686
2 244
1 122

Behållare
Kärl 80 - 140 liter

Hämtningsintervall
1 vecka
2 veckor
770
385

Säck 160 liter

876

438

Kärl 141 - 190 liter

924

462

Kärl 191 - 240 liter

1 153

576

Kärl 241 - 370 liter

1 509

755

Kärl 371 - 660 liter

2 468

1 234

Tilläggsavgifter:

Avgift för dragväg tas ut per behållare och grundas på avståndet enkel sträcka mellan fordon
och kortaste dragväg till uppställningsplats. Olåst dörr räknas som 3 meter, låst dörr som 8
meter. I trappa till dragväg räknas varje trappsteg som 1 meter. Avgift tas ut för dragväg
längre än 10 meter.
Säckhämtning kr/gång
Kärlhämtning kr/gång
11-20m
1,00
2,00
21-30m
2,00
4,00
31-40m
3,00
6,00
41-50m
4,00
8,00
per 10m över 50m 5,00
10,00
Vid lutning med mer än 1:7 räknas avståndet som dubbelt.

Samgående

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

1-veckashämtning

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

4-veckorshämtning

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

Kvartalshämtning

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

Halvårshämtning

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

Budningsavgift

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

Extra behållare

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

Extra behållare

Extra behållare debiteras enligt följande (kr):
Kärl 80 - 140 liter
48
Säck 160 liter
56
Kärl 141 - 190 liter
61
Kärl 191 - 240 liter
75
Kärl 241 - 370 liter
103
Kärl 371 - 660 liter
178
(Container se tabell nedan.)

Containeravgifter
Hushållsavfall

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

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

Containeravgifter
Hushållsavfall

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

Avgift per tömd container (kr exkl. årlig fast avgift)
483
764
1 223
1 522
1 833
2 097

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

Containeravgifter
Grovavfall

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

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

Avgifter ovan gäller container som tillhandahålles av kunden och som töms i komprimerande sopbil
för transport till sorteringsanläggning. Avfallet skall uteslutande bestå av grovavfall och får ej
innehålla kärl- och säckavfall, verksamhetsavfall eller farligt avfall.

Andra hämtningsuppdrag För hämtning av hushållsavfall med andra typer av fordon, t ex hämtning av växelflak eller
tömning av Molukbehållare, tillämpas timtaxa á 600 kr/tim + viktbaserad taxa för
hushållsavfall 1 200 kr/ton. 1 360 kr/ton.

3

Hämtning ätlig olja/fett

Återvinning av ätliga oljor och fetter från storkök, gatukök, restauranger och andra
verksamheter där dessa produkter kan uppstå, skall ske enligt anvisningar från
Renhållningen.

Hämtning av vitvaror

Hämtning av vitvaror såsom kyl-, frysmöbler, spisar, tvättmaskiner och liknande kan
beställas. Avgift för hämtning är 120 kr/enhet.

Avfall till återvinningscentraler (ÅVC)

Hushåll kan lämna grovavfall och restavfall vid någon av återvinningscentralerna med
personbil och släpvagn. Allt material som lämnas sorterat och som Renhållningen kan
återvinna är kostnadsfritt att lämna. Återstående avfall som kräver sortering eller annan
behandling kostar 40 kr/personbil och 80 kr för personbil med släpvagn. Om ingen
sortering alls sker debiteras 800 kr/ m3 alternativt 1 600 kr/ton.

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

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

- Kärl- och säckavfall

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

- Grovavfall

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

- Restavfall

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

LATRINAVGIFTER
Fast avgift

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

4

Rörlig avgift

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

Ej schemalagd hämtning

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

Emballageavgift

För varje hämtat kärl levereras ett tomkärl med lock vilket ingår i avgiften. Tillkommande
kärl debiteras 32 kr/st. Vid hämtning lämnas motsvarande antal tomkärl om inte annat
överenskommits.

Avbrott

Vid uppehåll i hämtningen sker ingen reduktion av den fasta avgiften

Särskilda bestämmelser
Hämtning av utställt kärl

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

Hämtning av kärl på toa

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

SLAMAVGIFTER
Fett- och oljeavskiljare

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

Enskilda avloppsanläggningar

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

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

Rensbrunnar

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

Ej schemalagd hämtning

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

Extra tjänster
-

För extra slanglängder 20-50m utgår 80 kr/påbörjad 10-meterslängd.
För slanglängder 50-100m utgår tillägg 500 kr.
Tunga brunnslock ( 30-50 kg) debiteras 50 kr extra/brunn.
Tunga brunnslock (mer än 50 kg) debiteras 200 kr extra/brunn.
Vid vägförhållanden där ordinarie tömningsfordon ej kan användas utgår timtaxa 600
kr/tim för aktuellt fordon med förare samt hämtningsavgift enligt ovan.
Om extra man behövs för att utföra tömning debiteras 245 kr/tim.
Överfulla tankar debiteras enligt taxa för nästa volymintervall.
Framkörningsavgift debiteras med 300 kr/gång om tömning ej kan ske p g a ej
framkomlig väg, tömningsvägran från kund, ej upplåst anläggning m.m.
Samtidig tömning av brunn för köksavlopp (BDT-avlopp) och tank kan medföra lägre
kostnad än om de töms vid skilda tillfällen.
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-

Timtaxa för övriga uppdrag 600 kr/tim.

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

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 7

2006-06-19

Bestämmelser om bidrag till politiska ungdomsförbund
Innehåll
•

Kommunstyrelsens beslut 2006-05-30, § 171

•

Kultur- och fritidsförvaltningen 2006-05-08

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-30
2006-05-15--17 och 19

Ks § 171
Au § 153

Ändring av bestämmelser om bidrag till politiska ungdomsförbund
KS2006/0250-10
- (Kommunstyrelsen 2005-10-27, § 251)
- Förslag 2006-05-08

På uppdrag av kommunstyrelsen har beslutsgruppen (den grupp som beslutar om
fördelning av stödet) utarbetat förslag till nya regler för bidrag till ”de partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland.
Beräkningen av det totala anslaget för bidrag föreslås oförändrad *. Hälften av
anslaget föreslås delas ut i grundstöd (nu 40 % av anslaget) och hälften i projektstöd
(nu 60 %). Projektstödet fördelas efter ansökan och kraven på organisationen är i
sak de samma. Grundstödet, som nu i dess helhet fördelas i förhållande till det
antal mandat moderpartiet har i kommunfullmäktige, föreslås fördelas på följande
sätt: 25 % fördelas med ett fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till moderpartiets mandat i kommunfullmäktige. Enbart ungdomsförbund, vars moderparti
är representerat i kommunfullmäktige, föreslås omfattas av systemet. Krav på
återbetalning av stöd, som mottagits ”på felaktig grund” eller inte utnyttjats,
införs.
* Anslaget för bidrag till politiska ungdomsorganisationer ska motsvara 10 %av partistödet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Det upprättade förslaget till regler för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland fastställs att gälla fr.o.m.
1 januari 2007.

Uans\PolBid KS 060508

2006.05.08

Till Kommunstyrelsen

Förslag till nya bidragsbestämmelser för politiska ungdomsorganisationers verksamhet
på Gotland.
Nu gällande bestämmelser för bidrag till politiska ungdomsorganisationer fastställdes av
kommunfullmäktige 970310. Kommunstyrelsen har beslutat att dessa bestämmelser ska
revideras och att det ska ske av den grupp som beslutar om bidragsfördelningen. Gruppen
består av Sonia Landin och Eva Nypelius. Handläggande tjänsteman har varit Jan Alamo.
Gruppen har tagit fram ett förslag som varit på remiss hos CUF Gotlandsdistrikt och dess 3
lokalavdelningar, Gotlands Moderata Ungdomsdistrikt och dess 3 lokalavdelningar, Liberala
Ungdomsförbundet och dess lokalavdelning, Ny Demokratis Ungdomsverksamhet, SSU
Ungdomsdistrikt, Ung Vänster på Gotland, Grön Ungdom på Gotland samt Kristdemokratiska
Ungdomsförbundet på Gotland.
I kultur- och fritidsförvaltningens pågående utredning rörande allmänna bidragsbestämmelser
finns förslag att ovan berörda organisationer även ska ges möjlighet att söka bidrag hos
nämnden för sin ungdomsverksamhet på samma villkor som övriga ungdomsföreningar.
Denna bidragsutredning redovisas för nämnden i juni 2006. Vi bedömer att få politiska
ungdomsföreningars verksamhet passar in i nämndens bestämmelser och huvudskälet är
åldersbegränsningen 7 – 20 år.
Hitintills har kultur- och fritidsnämnden årligen bidragit med 70 000 kr utöver
kommunstyrelsens. De tillsammans har utgjort det årliga grund- och projektbidraget till
politiska ungdomsorganisationer. Kultur- och fritidsnämndens bidrag till politiska
ungdomsorganisationer upphör 061231 om nämndens förslag till bestämmelser antas.
Nu aktuella bidragsbestämmelser till politiska ungdomsorganisationer från kommunstyrelsens
anslag berör därmed inte kultur- och fritidsnämnden och har därför inte behandlas av
nämnden.
Arbetsgruppen har genomfört sitt uppdrag och lämnar sitt förslag till nya bidragsbestämmelser avseende stöd till politiska ungdomsorganisationer till kommunstyrelsen för beslut.
För arbetsgruppen
Jan Alamo
enligt uppdrag

Förslag till regler för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationernas
distriktsorganisationer på Gotland.
Allmänt: Stöd lämnas i form av grundstöd och/eller projektstöd till sådan politisk
ungdomsorganisation som är registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) och vars
moderparti är representerat i kommunfullmäktige.
Totalt anslag: För stöd till politiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer anslås
medel motsvarande 10 % av det totala anslaget för partistöd bidragsåret.
50 % av detta anslag fördelas som grundstöd och 50 % fördelas som projektstöd.
Grundstöd: Grundstödet utbetalas utan ansökan till sådan aktiv politisk
ungdomsorganisations distriktsorganisation som är registrerad hos KFF.
Stödmottagare ska själv meddela KFF om organisationen inte har aktiv verksamhet eller att
man av andra skäl inte vill motta grundstöd. Mottaget stöd på felaktig grund ska återbetalas.
Av grundstödet fördelas 25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal
mandat moderpartiet har i kommunfullmäktige.
Grundstödet är bland annat avsett till distriktsorganisationens ev. lokal- och/eller
personalkostnader
Projektstöd: Stödet har i sin konstruktion ingen koppling till grundstödets fasta belopp och
mandatbaserat bidrag. Det fördelas efter ansökan och följande grunder gäller vid bedömning:
Organisationen ska verka för eller bedriva
· opinionsbildande verksamhet
· verksamhet så att såväl medlemmarna som allmänhet engageras i samhällsfrågor
· verksamhet som prioriterar lika könsfördelning och att man även når yngre
åldersgrupper
· verksamhet som värnar demokratin
· drogfri verksamhet
Utbetalning: Stöd utbetalas tidigast den 15 januari om följande uppgifter inlämnats:
. kopia på föregående årets verksamhetsberättelse där uppgift om bland annat
medlemsantal framgår
. justerat protokoll från distriktsorganisationens årsmöte aktuellt år där det framgår att
styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
Sista ansökningsdag för projektstöd är den 31 oktober året före bidragsåret. Ansökan ska ske
på av kultur- och fritidsförvaltningen fastställd blankett och ställas till kultur- och
fritidsförvaltningen.
Till ansökan ska fogas verksamhetsmässig och ekonomisk redovisning av sådana av
kommunen beviljade projekt som inte tidigare redovisats. Har projekt ej genomförts, ska
beviljat stöd återbetalas alt. överföras på annat av beslutsgruppen godkänt projekt.
Beslut: Ansökan handläggs av kultur- och fritidsförvaltningen. Beslut om fördelning av stöd
fattas av beslutsgrupp utsedd av kommunstyrelsen, bestående av ett kommunalråd och ett
oppositionsråd.

Tidigare regler, fastställda av kommunfullmäktige 1997-03-10, upphör därmed att gälla.

För jämförelse:

Befintliga regler för bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna på
Gotland
Fastställda av kommunfullmäktige 1997 03 10
Allmänt: Kommunalt bidrag kan erhållas av politisk ungdomsorganisation, vars
moderparti är representerat i kommunfullmäktige. Bidrag lämnas i form av
grundstöd och projektstöd. Om moderpartiet inte är representerat i kommunfullmäktige kan bidrag i form av projektstöd lämnas, om moderpartiet är representerat i
Riksdagen.
Totalt anslag: För bidrag till politiska ungdomsorganisationer anslås medel motsvarande 10% av det totala anslaget för partistöd bidragsåret. (För 1997 458 000 kr). 40%
av anslaget avser grundstöd och 60% projektstöd.
Grundstöd: Bidrag lämnas i form av grundstöd till den politiska ungdomsorganisationens distriktsorganisation. Grundstödet fördelas i förhållande till det antal mandat
moderpartiet har i kommunfullmäktige.
Utbetalning. Grundstödet, för innevarande år, utbetalas den 30 april efter redovisning av föregående års verksamhetsberättelse, samt ett protokoll som visar att styrelsen beviljats ansvarsfrihet.
Projektstöd: Projektstöd fördelas efter ansökan från ungdomsorganisationen.
Följande grunder gäller för bedömning av ansökan: den politiska ungdomsorganisationerna ska verka för eller bedriva
· opinionsbildande verksamhet
· att såväl medlemmarna som allmänhet engageras i samhällsfrågor
· prioriterar verksamheter med lika könsfördelning och att verksamheten riktas mot de
yngre åldersgrupperna
· att demokratin värnas
· drogfri verksamhet
Sista ansökningsdag är 31 mars (med hänsyn till organisationernas årsmöten). Till
ansökan ska fogas organisationens verksamhetsberättelse, av vilken skall framgå
resultatet av de projekt som erhållit projektstöd.
Ansökan ställs till kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslut: Beslut om projektstöd fattas med stöd av delegation från kommunstyrelsen
av en beslutandegrupp, bestående av ett kommunalråd och ett oppositionsråd.
Beredning av ärende om stöd till de politiska ungdomsorganisationer och
utbetalning av bidrag sker vid kultur- och fritidsförvaltningen.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 8
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Strategisk plan och budget 2007-2009
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-05-30, § 168 samt kommunstyrelsens
arbetsutskott (budgetberedningen) 2006-05-15—17 och 19, § 151

•

Nämndernas underlag, maj 2006 *)

•

Investeringsförslag 2007-2011 *)

•

Beredningsunderlag *)

•

Sammanställning efter budgetberedningen och kommunstyrelsen juni 2006

•

Samverkansnämnden 2006-05-23

*) Finns ej med på Internet
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Ks § 168
Au § 151

Strategisk plan och budget 2007 - 2009
- Nämndernas (äskanden) underlag till strategisk plan och budget med kompletteringar
- Ledningskontoret 2006-05-23

Allmänt
Vid sammanträde 15 maj orienterades kommunstyrelsen om förutsättningarna för
budgetarbetet.
Arbetsutskottet har överlämnat förslag till strategisk plan och budget 2007-2009
till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet har också framlagt förslag till styrkort för
2007.
Arbetsutskottets beredning och förslag framgår av dess protokoll, § 151, som
bifogas. Av protokollet framgår också utskottets särskilda beslut och
kommentarer.
Regiondirektör Bo Dahllöf informerade om de fackliga organisationernas
synpunkter på förslaget.
Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok redogjorde för arbetsutskottets förslag.
Förslaget till investeringsbudget omfattar 208 425 tkr*, varav 69 800 tkr avser ej
skattefinansierade investeringar.
* D e t a n t e c k n a s att förslaget till investeringsbudget för tekniska nämnden
kompletterades vid kommunstyrelsens sammanträde med 4,5 mnkr för påbörjade åtgärder
vid Strandpromenaden i Visby.

Förslaget till driftbudget: Arbetsutskottets förslag till ramar innebär att
nämnderna kompenseras för höjningar av kommuninterna priser (d.v.s. hyror,
städ och kommungemensamma system) men inte andra prishöjningar. För faktiska
prishöjningar p.g.a. externa avtal kompenseras dock barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunstyrelsen (ledningskontoret och
räddningstjänsten) och social- och omsorgsnämnden. Utan att nu fördelas upptas
80 mnkr i s.k. personalkostnadsreserv för ökade lönekostnader 2007. Ramarna
har också justerats för vissa effekter av den införda elektroniska fakturahanteringen. Den avsedda justeringen till följd av samordningen av löneadministrationen har inte kunnat göras nu. P.g.a. lägre kostnader för LSS har ramen för
social- och omsorgsnämnden minskats med 7 mnkr.
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Ramarna ökas enligt följande:
Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökas med 4,85 mnkr.
TEKNISKA NÄMNDEN

Kostnaden för periodiskt underhåll återställs med 5 mnkr.

Ramen för BYGGNADSNÄMNDEN åren 2007 och 2008 ökas med 300 000 kr.
Ramen för MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN ökas med 550 000 kr/år under de tre
kommande åren.
Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ökas med 2,25 mnkr.
Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ökas med 16,1 mnkr.
Ramen för SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN ökas med 4 mnkr. (P.g.a. lägre LSSkostnader har ramen också minskats med 7 mnkr).
Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN ökas med 9,5 mnkr.

Övriga ramförändringar
Personalkostnadsreserv. Under finansförvaltningen upptas 80 mnkr avseende
personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna.
Prisökningar: Nämnderna kompenseras för höjning av internhyror och interna
priser med sammanlagt 12,2 mnkr: Internhyror 7,1 mnkr, städ- och fastighetsservice 1,5 mnkr, samt konsult- och servicekontorets tjänster 3,6 mnkr.
Elektronisk fakturahantering: Ramarna minskas med sammanlagt 2,3 mnkr, vartill
kommer höjning av avgift för systemet.
Å r e t s r e s u l t a t (enligt resultatbudget) beräknas till +20 mnkr.
Yrkanden:
•
•

Ordföranden Jan Lundgren (s) tillstyrkte arbetsutskottets förslag.
Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Lena Celion (m) och Bror
Lindahl (fp), att följande förändringar skulle vidtas i arbetsutskottets förslag.
Resultatet för 2007 skulle därmed uppgå till 38 mnkr. Minskning av ramen för
kommunstyrelsen (politikerorganisationen) med 1,5 mnkr genom att minska
antalet kommunalråd. Ramen för miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle inte
ändras; d.v.s. ingen personell förstärkning medges, 550 000 kr. Barn- och
utbildningsnämndens ram skulle ökas med 11,1 mnkr och inget allmänt
ramtillskott medges. Hälso- och sjukvårdsnämndens ram skulle ökas med
3,5 mnkr och ingen ramökning 2007 för vårdgarantin (6 mnkr) medges. De
yrkade också att besök hos distriktssköterska skulle avgiftsbefrias, varför
hälso- och sjukvårdsnämndens ram skulle ökas med 100 000 kr. Som effekt
under 2007 av den beräknade besparingen av utredningen Struktur 2007 borde
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5 mnkr upptas och det ekonomiska målet om en kostnadsminskning på
120 mnkr under perioden 2007-2010 tydliggöras i de olika delprojekten.
Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius’ m.fl.
förslag och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets
förslag. NEJ för Eva Nypelius’ förslag. 9 ledamöter röstade ja: Brittis Benzler (v), RoseMarie Stenbom (s), Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Roland Norbäck (v), Heidi
Plisch (mp), Eric Martell (s), Majvor Östergren (s) och ordföranden Jan Lundgren (s). 6
ledamöter röstade nej: Lena Celion (m), Håkan Onsjö (m), Per-Olof Jacobsson (c), Bror
Lindahl (fp), Eva Nypelius (c) och Barbro Ronsten (c). Kommunstyrelsen hade således
bifallit arbetsutskottet förslag.

Övriga beslut
GEMENSAMMA IT-INVESTERINGAR
För gemensamma IT-investeringar har upptagits drygt 15,5 mnkr. Av det beloppet avser
4 mnkr licens Microsoft och 4,3 mnkr konsult- och servicekontorets investeringar i ITinfrastruktur. Med den föreslagna investeringsvolymen för IT har arbetsutskottet utgått
från att projektet med att införa ärendehanteringssystemet ÄDIT kommer att förskjutas.
Efter regiondirektörens redogörelse gör kommunstyrelsen följande anteckning:

•

Återstoden av för gemensamma IT-investeringar upptagna medel avser, efter
ledningskontorets bedömning, lämpliga delar av komplettering av personalsystemet och projekten ÄDIT och MERIT.

BYTE OLJEPANNOR (TEKNISKA NÄMNDEN)
Arbetsutskottet har betonat det angelägna i att investeringar som avser förbättrad
värmeförsörjning och avveckling av oljepannor prioriteras och föreslagit att en plan för
olje- och elberoende ska upprättas.

Kommunstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta en plan för avveckling av oljeoch elberoende vid uppvärmning av kommunens fastigheter och därvid beakta
att sådan energiomställning även kan prövas via entreprenad.
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MUSIKLOKALER (FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN)
Styrelsen för Gotlands folkhögskola har föreslagit investeringar i renovering av vissa
byggnader, där merparten avser renovering av musiklokalerna. Arbetsutskottet har
föreslagit att lokalfrågan ska utredas.

Kommunstyrelsens beslut
•

Folkhögskolestyrelsen får i uppdrag att till höstens budgetavstämning utreda
alternativ till föreslagen ombyggnad av nuvarande lokaler i syfte att få en mer
kostnadseffektiv lösning på behovet av lokaler för musikverksamheten.

LOKALFÖRÄNDRINGAR (HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN)

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt medel för att bl.a. samordna folktandvården till
Korpen och därför flytta Gråbo-kliniken, byggande av permanent vårdcentral på Gråbo
och nybyggnad (ev. i kombination med renovering av nuvarande lokaler) av lokaler för
psykiatrin för att samordna barn- och vuxenpsykiatrin. Arbetsutskottet har föreslagit att
ledningskontoret ska utreda frågan.

Kommunstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen till höstens budgetavstämning utreda
dels behovet av lokaler för och lokaliseringen av tandvård i Visby, dels
behovet av lokaler för psykiatri och vårdcentral i Visby (Gråbo m.m.), dels
interna omflyttningar inom Visby lasarett.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Investeringar
•

I n v e s t e r i n g a r upptas med 208 425 tkr. Av dessa avser 69 800 tkr ej
skattefinansierade investeringar.

Planeringsramar
•

De föreslagna p l a n e r i n g s r a m a r n a för beräkning av 2007 års budget och
strategiska plan för perioden 2007-2009 fastställs.
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Styrkort
•

Upprättat förslag till styrkort för 2007 fastställs.

Expedieras:
Bilaga: Arbetsutskottet § 151
Samtliga nämnder
Tekniska nämnden: Uppdrag avvecklingsplan värmeförsörjning
Folkhögskolestyrelsen: Uppdrag lokalbehov för musikverksamheten
Ledningskontoret, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen: Uppdrag
lokalbehov
Ledningskontoret: ROI-teamet, arbetsgivarteamet och ledningsteamet: Anteckning ITinvesteringar
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Au § 151
Strategisk plan och budget 2007 - 2009
- Nämndernas (äskanden) underlag till strategisk plan och budget med kompletteringar
- Ledningskontoret Beredningsunderlag

Allmänt
Sammanträdet inleddes med en presentation av utgångsläget för beredningen av
strategisk plan och budget 2007 - 2009. Kommunstyrelsen deltog i genomgången
av de övergripande förutsättningarna, som presenterades av ekonomidirektör
Göran Gyllenkrok och ledningskontorets ekonomiteam Anders Gripne, AnnaLena Gutedal och Åke Wennerberg.
Som ett nytt led i beredningsprocessen har BUDGETDIALOGER hållits med
företrädare för samtliga nämnder. Vid dialogtillfällena har följande områden
berörts: Måluppfyllelse, omvärldsfaktorer, omprioriteringar och förändringar,
samt större investeringar under planperioden. Regiondirektören Bo Dahllöf
redogjorde nu för ledningskontorets verksamhet och rapporterade från de dialoger
som hållits med patientnämnden och överförmyndaren.
Ledningskontoret har i dokumentet ”Beredningsunderlag” dragit slutsatsen att
målet, att skapa en realistisk budget med en resultatnivå som långsiktigt uppgår
till 2 % av nettokostnaderna (vilket motsvarar ett resultat på mellan 70 och
80 mnkr), inte kommer att nås under de närmaste åren. Med undantag för 2009
ligger resultaten på sådan nivå, att inget eller mycket begränsat utrymme finns för
kostnadsökningar och verksamhetsförändringar. Kontoret pekar också på att en
investeringsnivå på ca 200 mnkr är rimlig, om ambitionen att sänka den långfristiga skuldsättningen ska hållas.

Vissa strategiska frågor
I beredningsunderlaget belyses strategiska personalfrågor och de återverkningar
på kommunal ekonomi och verksamhet som föranleds av ny arbetstidslag och nytt
pensionsavtal.
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Styrkort
Uppföljning av styrkort 2005. Anders Gripne redogjorde för resultatet av
ledningskontorets uppföljning av styrkortet för 2005 och presenterade förslag till
åtgärder med anledning av uppföljningen och förändringar m.m. av styrkortet som
ska gälla fr.o.m. 2007. (Se vidare särskilt beslut).
När det gällde utformningen av själva styrkortet var de övergripande
förutsättningarna - d.v.s. vision och strategier, samt mål för respektive perspektiv
- oförändrade. Ledningskontoret föreslog bl.a. att framgångsfaktorerna i
perspektiven Brukare/kunder, Medarbetare/ledare och Samhälle skulle
kompletteras med åtföljande korrigeringar av styrtalen.
Arbetsutskottets beslut: Det upprättade förslaget till styrkort för 2007 fastställs
med de förändringar som framförts under överläggningen.

Investeringar: Ramar
Arbetsutskottets anteckningar och beslut
Arbetsutskottet upptar följande ramar för investeringar (netto) för 2007. I
särskilt dokument från beredningen specificeras ändamålen. Där framgår också
investeringsplanen för återstående del av perioden 2007-2009.

Nämnd

Invest.ram

Anm

KOMMUNSTYRELSEN
Ledningskontoret

26 800 tkr

Kongresshall, inkl inventarier 22 350 tkr
Inventarier ledningskontoret, 250 tkr

Ledningskontoret: Gemensamma IT-investeringar

15 550 tkr

Lövsta lantbrukscentrum

1 500 tkr

Räddningstjänsten

2 500 tkr

STYRELSEN FÖR KONSULT- OCH SERVICE

5 000 tkr

Anm 1

Anm 1

Investeringspott maskiner och inventarier 200 tkr
Arkivcentrum: Inredning, utrustning 4 800 tkr
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BYGGNADSNÄMNDEN

400 tkr

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

275 tkr

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
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1 500 tkr

Anm 2

32 400 tkr

(Anm 6)

FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN

1 000 tkr

Anm 3

SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN

2 500 tkr

Hemse ishall, återlämn.maskin, utrustn fritidsgård Slite 1 250 tkr
Investeringspott 250 tkr

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Lännaskolan och Kräklingbo 14 400 tkr
Investeringspott 18 000 tkr

Anm 4

Stuxgården, ombyggnad 8 500 tkr överlåtelse – 8 500 tkr
Investeringspott 2 500 tkr

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

23 000 tkr

Anm 5

Mindre lokalförändringar 3 000 tkr, Röntgen 5 000 tkr
Investeringspott maskiner och inventarier 15 000 tkr

TEKNISKA NÄMNDEN

95 800 tkr

Skattefinansierad verksamhet

26 000 tkr

Anm 6 o 7

Affärsdrivande verksamhet

69 800 tkr

Anm 7

Summa

203 925 mnkr

Anm 1: GEMENSAMMA IT-INVESTERINGAR
Beloppet avser medel för inköp av datasystem för rekrytering och komplettering av
personalsystemet med förhandlingsmodul; tillsammans 250 000 kr. Arbetsutskottet
utgår ifrån att ärendehanteringssystemet ÄDIT, för vilket investeringskostnaden
reviderats till ca 5,5 mnkr, kommer att förskjutas. 4 mnkr upptas för licens Microsoft,
varför huvudparten av investeringsanslaget avser MERIT-projektet. 4,3 mnkr avser av
konsult- och servicekontoret äskade investeringar i IT-infrastruktur.
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Anm 2: ISBANA S:TA KARIN, KULTURHUS, BADHUS M.M. (KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN)
Kultur- och fritidsnämnden har bl.a. begärt medel för projektering av kulturhus för
scenisk konst, utomhusarena och äventyrsbad i Visby.
Arbetsutskottets uttalande:
• Att dessa projekt, enligt arbetsutskottets bedömning, inte kan förverkligas med

kommunala medel under planperioden utesluter inte att ett nytt badhus kan byggas av
externa finansiärer.
Anm 3: MUSIKLOKALER (FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN)
Styrelsen för Gotlands folkhögskola har föreslagit investeringar i renovering av vissa
byggnader, där merparten avser renovering av musiklokalerna.
•

Arbetsutskottets beslut: Folkhögskolestyrelsen förslås få i uppdrag att utreda
alternativ till föreslagen ombyggnad av nuvarande lokaler. (Se nedan)

Anm 4: STUXGÅRDEN (SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN)
Med hänvisning till den fastställda inriktningen, att Gotlands kommun ska överlåta
fastigheter för särskilt boende till AB GotlandsHem och sedan förhyra dem, och de
förhandlingar avs. Stuxgården som pågår, upptas dels medel för ombyggnad, dels medel
avs. intäkter från fastighetsförsäljning.
Anm 5: LOKALFÖRÄNDRINGAR (HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt medel för att bl.a. samordna folktandvården till
Korpen och därför flytta Gråbo-kliniken, byggande av permanent vårdcentral på Gråbo
och nybyggnad (ev. i kombination med renovering av nuvarande lokaler) av lokaler för
psykiatrin för att samordna barn- och vuxenpsykiatrin.
•

Arbetsutskottets beslut: Ledningskontoret föreslås få i uppdrag att tillsammans med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen utreda lokalbehovet
inom hälso- och sjukvårdsnämnden. (Se nedan)

Anm 6: BYTE OLJEPANNOR (TEKNISKA NÄMNDEN)
Arbetsutskottets beslut:
•

Det är angeläget att investeringar som avser förbättrad värmeförsörjning och
avveckling av oljepannor prioriteras.

•

Tekniska nämnden föreslås få i uppdrag att upprätta en plan för avveckling av oljeoch elberoende vid uppvärmning av kommunens fastigheter. (Se nedan)
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Anm 7: (TEKNISKA NÄMNDEN )
Av investeringsanslaget för den skattefinansierade verksamheten, 26 mnkr, avser 8 mnkr
”Övriga hamnar” och av anslaget för den affärsdrivande verksamheten, 69,8 mnkr, avser
6,5 mnkr ”Linjehamnar”.

Driftbudget ramar
Ledningskontoret har i dokumentet ”Beredningsunderlag” sammanfattat
nämndernas framställningar om ramförändringar, förändringar av besparingskrav
och intäktsförändringar (taxor och avgifter).
Arbetsutskottets anteckningar och beslut
Kommunstyrelsen Politikerorganisationen. Ledningskontoret. Räddningstjänsten.
Ledningskontoret

Näringspolitiska insatser: Utredningsuppdrag
Det antecknas att ledningskontoret i samband med utredningen Struktur 2007 fått i
uppdrag att göra en översyn av de näringspolitiska insatserna, vilket bl.a. omfattar
anslaget för bidrag till organisationer m.m.
FINSAM: Bildande av Samordningsförbund
- Ledningskontoret 2006-04-27
Bakgrund: På uppdrag av kommunfullmäktige utreds frågan om bildande av ett organ för

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i enlighet med gällande lagstiftning
(2003:1210). Kommunstyrelsen har (§ 87/2006) beslutat att frågan om bildande av
Samordningsförbund för finansiell samordning ska utredas, under förutsättning att
Försäkringskassan och länsstyrelsen (arbetsförmedlingen) också biträder förslaget. För
kommunens andel har följande finansieringsprincip fastställts: kommunstyrelsen 50%,
hälso- och sjukvårdsnämnden 25% och social- och omsorgsnämnden 25%.
Ledningskontoret har fått i uppdrag tillsätta en utredning för att upprätta förslag till
förbundsordning, organisation, budget, samt mål- och ramdokument. Utredningen ska
ledas av en styrgrupp till vilken varje part utser två representanter och två ersättare.
Ledningskontoret har föreslagit att verksamheten ska byggas upp stegvis 2007 – 2009 och
omfatta 2 mnkr 2007, 4 mnkr 2008 och 8 mnkr 2009 och 2010. Kommunen ska bidra
med hälften av de medel som avsätts för samordningen.
• Arbetsutskottets beslut: Ledningskontorets ram 2007 ökas med 500 000 kr för

hälften av den kommunala andelen.
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Bidrag. Kompensation för kostnadsökningar p.g.a. avtal.
• Arbetsutskottets beslut: Ledningskontorets ram 2007 ökas med 250 000 kr.
Räddningstjänsten
• Arbetsutskottets beslut: Räddningstjänstens ram ökas med 700 000 kr avs.

kompensation för kostnadsökningar p.g.a. avtal.
Styrelsen för konsult- och service
Arbetsutskottets beslut
• Internpriser: Styrelsen för konsult- och service medges höja priserna för sina tjänster

(internpriserna) med 3% (3,6 mnkr).
• Äskanden om nya tjänster; arkivassistent och upphandlare: Arbetsutskottet har inga

invändningar mot framställningen om förstärkningen av kommunarkivet
(Arkivcentrum Gotland) och upphandlingsfunktionen. Ingen ramförändring medges
dock, utan personalförstärkningen får finansieras genom att överenskommelse träffas
med berörda förvaltningar.
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens ram baseras på en höjning av internhyrorna med 2,1 %, motsvarande
7,1 mnkr, samt interna priser på städ- och fastighetsservice med 3 %, motsvarande
1,5 mnkr.
Kultur- och fritidsnämnden
Det antecknas att kultur- och fritidsnämnden föreslås få i uppdrag att utreda
möjligheterna att införa ett fri- eller rabattkort för ungdomar till kulturinstitutioner och
kulturevenemang. (Se särskilt beslut).
Barn- och utbildningsnämnden
Fenomenalen. Kommunalrådet Sonia Landin redogjorde för pågående förhandlingar
mellan barn- och utbildningsnämnden och Länsmuseet om Fenomenalen.
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Arbetsutskottets beslut om övriga ramförändringar
Personalkostnadsreserv: Ramarna ska också ökas för ökade personalkostnader
och under finansförvaltningen upptas 80 mnkr avseende personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna.
Effekter samordnad löneadministration: Bedömningen nu är, att den avsedda
besparingen 2007 (en beräknad ramnedskärning på 1,3 mnkr) genom införandet
av den samordnade löneadministrationen inte kommer att kunna infrias. Till
höstens budgetavstämning kommer säkrare underlag att föreligga.
Elektronisk fakturahantering: Som en effekt av införandet av elektronisk
fakturahantering har nämndernas ramar minskats med sammanlagt 2,3 mnkr.
Dessutom kommer den avgift nämnderna betalar för systemet att ökas från
1,3 mnkr 2006 till ca 2,6 mnkr 2007. (Kommunstyrelsens beslut § 82/2005).
Prisökningar: Nämnderna kompenseras i n t e för prisökningar med undantag för
sådana där kostnaderna ökar p.g.a. externa avtal. Ramökning av detta skäl har
lämnats barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
kommunstyrelsen (ledningskontoret och räddningstjänsten) och social- och
omsorgsnämnden.
Interna prisökningar: Nämnderna kompenseras genom ramökning för höjning av
internhyror och interna priser med sammanlagt 12,2 mnkr: internhyror 7,1 mnkr,
städ- och fastighetsservice, 1,5 mnkr, samt konsult- och servicekontorets tjänster
3,6 mnkr.
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Yrkanden:
•

Ordföranden Jan Lundgren (s) yrkade, med instämmande av Brittis
Benzler (v), att ramarna skulle ökas enligt nedan (kolumn A). Resultatet 2007
skulle därmed uppgå till 20 mnkr.

•

Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Lena Celion (m), att ramarna
skulle förändras enligt nedan (kolumn B). Resultatet för 2007 skulle därmed
uppgå till 38 mnkr. Ändringarna avsåg neddragning av antalet kommunalråd, ingen
personell förstärkning av miljö- och hälsoskyddskontoret, ingen generell ramökning
till barn- och utbildningsnämnden och ingen ramökning för hälso- och sjukvårdsnämnden avs. vårdgarantin. De yrkade också att besök hos distriktssköterska skulle
avgiftsbefrias. Som effekt under 2007 av den beräknade besparingen av utredningen
Struktur 2007 borde 5 mnkr upptas och det ekonomiska målet om en kostnadsminskning på 120 mnkr under perioden 2007-2010 tydliggöras i de olika delprojekten.

mnkr

A

B

Jan Lundgren (s)
Brittis Benzler (v)

Eva Nypelius (c)
Lena Celion (m)

Kommunstyrelsen: P o l i t i k e r o r g a n i s a t i o n e n
B: (Nypelius, Celion)

Minskning av antalet kommunalråd

+ 1,5

Kommunstyrelsen: L e d n i n g s k o n t o r e t
Bidrag finansiell samordning (Finsam) 2007

- 0,5

- 0,5

Kongresshall (kostnader för del av år)

- 3,4

- 3,4

Kompensation kostnader externa avtal motsv.

- 0,25

- 0,25

- 0,7

- 0,7

-5

-5

- 0,3

- 0,3

Kommunstyrelsen: R ä d d n i n g s t j ä n s t e n
Kompensation kostnader externa avtal motsv.
Tekniska nämnden
Periodiskt underhåll (anslås under finansförvaltningen)
Byggnadsnämnden
Planarbete med kustnära boende 2007 – 2008
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Inspektörstjänst (en ny tjänst årligen tillförs under 2007-2009)

- 0,55
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A

B

Jan Lundgren (s)
Brittis Benzler (v)

Eva Nypelius (c)
Lena Celion (m)

-2

-2

- 0,25

- 0,25

Ramjustering för statsbidrag som förts till generellt statsbidrag

- 7,6

- 7,6

Kompensation kostnader externa avtal motsv

- 3,5

- 3,5

Kultur- och fritidsnämnden
Idrottscentrum; ökade kostnader föreningsbidrag
Repetitionslokaler musikgrupper
Barn- och utbildningsnämnden

Allmänt ramtillskott

-5

Social- och omsorgsnämnden
Ramjustering p.g.a. lägre LSS-kostnader

+7

+7

Kompensation kostnader externa avtal motsv

-4

-4

- 3,5

- 3,5

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kompensation kostnader externa avtal motsv
Vårdgaranti m.m.

-6

B: (Nypelius, Celion)

Införande av avgiftsfria besök hos distriktssköterska

- 0,1

Överförmyndaren
Ökade kostnader arvoden m.m.

- 0,8

- 0,8

Höjning av internpriser

- 12,2

- 12,2

EFH: Minskning av ramar p.g.a. införd elektronisk fakturahantering

+ 2,3

+ 2,3

Finansförvaltningen: Ökade realisationsvinster

+5

+5

Finansförvaltningen: Avkastning pensionsmedel

+2

+2

Övrigt

B: (Nypelius, Celion)

Resultat 2007 av Struktur 2007

+5
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Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på sitt och Eva Nypelius’ förslag och förklarade sig anse
att hans förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och följande proposition godkändes: JA för ordföranden Jan Lundgrens förslag. NEJ för Eva Nypelius’ förslag. 4
ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Brittis Benzler (v), Björn Jansson (s) och
ordföranden Jan Lundgren (s). 3 ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (c), Per-Olof
Jacobsson (c) och Lena Celion (m). Arbetsutskottet hade således beslutat i enlighet med
ordförande Jan Lundgrens och Brittis Benzlers förslag.

Arbetsutskottets beslut
•

Budgetförslaget överlämnas till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta en plan för avveckling av oljeoch elberoende vid uppvärmning av kommunens fastigheter och därvid beakta
att sådan energiomställning även kan prövas via entreprenad.

•

Folkhögskolestyrelsen får i uppdrag att utreda alternativ till föreslagen
ombyggnad av nuvarande lokaler i syfte att få en mer kostnadseffektiv lösning
på behovet av lokaler för musikverksamheten.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen utreda dels behovet av lokaler för
och lokaliseringen av tandvård i Visby, dels behovet av lokaler för psykiatri
och vårdcentral i Visby (Gråbo m.m.), dels interna omflyttningar inom Visby
lasarett.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Investeringar
•

I n v e s t e r i n g a r upptas med 203 925 tkr. Av dessa avser 69 800 tkr ej
skattefinansierade investeringar.
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Planeringsramar
•

De föreslagna p l a n e r i n g s r a m a r n a för beräkning av 2007 års budget och
strategiska plan för perioden 2007-2009 fastställs.
Ramförändringar
Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökas med 4,85 mnkr.
TEKNISKA NÄMNDEN

Kostnaden för periodiskt underhåll återställs med 5 mnkr.

Ramen för BYGGNADSNÄMNDEN åren 2007 och 2008 ökas med 300 000 kr.
Ramen för MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN ökas med 550 000 kr/år under de tre
kommande åren.
Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ökas med 2,25 mnkr.
Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ökas med 16,1 mnkr.
Ramen för SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN minskas med 7 mnkr och ökas med
4 mnkr.
Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN ökas med 9,5 mnkr.

Övriga ramförändringar
Personalkostnadsreserv. Under finansförvaltningen upptas 80 mnkr avseende
personalkostnadsökningar för senare fördelning till nämnderna.
Elektronisk fakturahantering: Som en effekt (besparing) av införandet av
elektronisk fakturahantering har nämndernas ramar justerats med sammanlagt
2,3 mnkr.
Prisökningar: Nämnderna kompenseras för höjning av internhyror och interna
priser med sammanlagt 12,2 mnkr: Internhyror 7,1 mnkr, städ- och fastighetsservice, 1,5 mnkr, samt konsult- och servicekontorets tjänster 3,6 mnkr.
Årets resultat beräknas till +20 mnkr
Styrkort
•

Upprättat förslag till styrkort för 2007 fastställs.

Expedieras:
Samtliga nämnder
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Strategisk plan och budget 2007-2009

Kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige 2006-06-19

Sammanställning efter
budgetberedningen och
kommunstyrelsen
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2006-05-23
Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Förslag till strategisk plan och budget 2007 sammanfattning
1. Koncernens styrkort för 2007
Budgetberedningen föreslår att nuvarande styrkort fullföljs med vissa
revideringar av framgångsfaktorer och styrtal. Inga ändringar har skett vad
gäller koncernens vision, värderingar, strategier och mål. Koncernens
gemensamma mål som gäller för samtliga verksamheter är:
•
•
•
•
•

Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir
respektfullt bemötta
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
Medarbetare/ledare: Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare
Kommunen har samverkande processer och bedriver ett kontinuerligt
förbättringsarbete
Samhälle: Gotland erbjuder hög livskvalitet med social rättvisa, inomregional
balans och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här

Förslaget till styrkort 2007 med ändringsförslag markerade bifogas separat.

2. Avstämning mot de finansiella målen
Som en aktiv del i beredningsprocessen av Strategisk plan och budget 20072009 har dialoger skett mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och
nämndernas presidier och förvaltningsledningar. Syftet med dialogtillfällena
har varit att nämndvis fördjupa diskussionerna om uppdrag, behov,
prioriteringar och ekonomi samt ge kommunledningen en tydligare bild över
”läget” i nämnderna och vilka förutsättningar eller begränsningar den totala
ekonomin ger.

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

2(4)

Viktiga frågor som behandlats och som har bäring på utfallet av
budgetberedningen och på de finansiella målen är följande:
1. Är nämndernas budgetar realistiska?
2. Vilken resultatnivå ger tillräcklig buffert?
3. Hur finansieras de ökade behoven?
4. Omprövning/prioritering
En samlad bedömning är att budgeterade resurser i det kortare perspektivet i
huvudsak svarar mot de uppdrag nämnderna har och att måluppfyllelsen
bedöms som relativt god mot de mål och förväntningar som ställts.
Nämnderna redovisar överskott i bokslutet för 2005 och i delårsrapport nr 1
2006 redovisas positivt resultat. Nämnderna har god beredskap för att matcha
kommande större förändringar genom de arbeten som pågår - Sjukvårdens
framtid, Skola Gotland 2008, Struktur 2007 m fl utredningar. Under perioden
beräknas demografiutvecklingen endast i mindre omfattning påverka
verksamheterna.
De tillskott som skett till nämnderna i beredningen av 2007 års budget, 31 mkr
exkl priskompensation, har skett ur årets resultat. Omprioritering av resurserna
har i princip inte skett. Årets resultat uppgår till 20 mkr och får bedömas som
alltför lågt för att utgöra den buffert som är nödvändig för att parera
intäktsminskningar eller oväntade större kostnadsökningar. Det långsiktiga
målet är att resultatet skall ligga på 2% av nettokostnaderna vilket innebär en
resultatnivå på ca 70-80 mkr.
Nettoinvesteringarna uppgår till 204 mkr. Nivån kommer sannolikt att höjas då
vissa sjukvårdsinvesteringar skall utredas och förslag lämnas under hösten
2006. Investeringsvolymen i den skattefinansierade ligger på en sådan nivå att
upplåning inte behöver ske. Bedömningen är att hela volymen, d v s inklusive
investeringar i de affärsdrivande verksamheterna, bör kunna klaras utan
upplåning då flera större fastighetsförsäljningar kommer att genomföras under
2007.
Målet om 3% amortering på den långfristiga låneskulden är avhängigt av
resultatnivån, investeringsvolymen samt fastighetsförsäljningarna.
Bedömningen är att målet skall kunna uppnås.
Målet om avsättning till pensionsförvaltning är liksom amorteringsmålet
beroende av resultatnivån, investeringsvolymen och fastighetsförsäljningarna.
Viss avsättning bör kunna ske p g a fastighetsförsäljningar.
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3. Särskilda uppdrag
Beredningen har gett särskilda uppdrag att utredas och redovisas vid
budgetavstämningen hösten 2006.
•
•
•

•
•

Folkhögskolestyrelsen: Utred alternativa lösningar för att tillgodose
musiklinjens lokalbehov.
Ledningskontoret: Utred och lämna förslag till prioriteringar avseende
näringslivsbidrag.
Tekniska nämnden: Upprätta avvecklingsplan för att ställa om
uppvärmningen från olja- och direktverkande el till alt energislag i
kommunens fastigheter. I denna avveckling skall även
entreprenadlösningar prövas.
Ledningskontoret: Utred och lämna förslag till alternativa lösningar
(billigare) avseende vårdcentral Gråbo, folktandvård Korpen/Gråbo,
interna omflyttningar Visby lasarett samt lokaler för psykiatrisk klinik.
Kultur- och fritidsnämnden: Ta fram förutsättningar för ett ”kuligt” kort
kopplat till ”bussiga” kortet.

4. Uppdrag inför hösten 2006 utifrån uppföljning av koncernens
styrkort
Utifrån den uppföljning av koncernens styrkort som skedde i samband med
årsredovisning 2005 ges nämnder och förvaltningar ett antal uppdrag inför
hösten 2006. Syftet med dessa är i flertalet fall att genomföra åtgärder för att
förbättra kommunens måluppfyllelse under 2006. Uppdragen bifogas separat.

5. Förslag till driftbudget
Det långsiktiga resultatmålet är att årets resultat ska uppgå till +2% av
nettokostnaderna, vilket innebär ca +70 mkr varje år. Ambitionen är, trots
svårigheten att uppnå detta mål, att skapa realistiska budgetförutsättningar för
att budgeten ska kunna hålla även 2007. Resultatnivån uppgår i förslaget till
driftbudget för 2007 till +20 mkr.
Nämndernas ramar för driftbudgeten 2007 utgår från budget 2006 med vissa
justeringar. Förvaltningarna kommer att kompenseras för löneökningar enligt
avtal. I väntan på att avtalen ska bli klara reserveras en central pott på 80 mkr
för löneökningar och ekonomiska effekter av nytt arbetstidsavtal.
Någon generell kompensation för ökade priser utgår inte. Dock kompenseras
nämnderna för ökade kostnader till följd av externa avtal med 12 mkr och för
ökade interna priser för internhyror, städning samt konsult- och
servicekontorets tjänster med ca 12 mkr.
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Ramtillskott ges till nämnderna med totalt 31,4 mkr enligt nedan. Förutom
detta justeras nämndernas ramar ned med 2,3 mkr för besparingar p g a
införande av elektronisk fakturahantering, samt med 7 mkr avseende lägre
LSS-kostnader (social- och omsorgsnämnden).
Ramtillskotten avser följande:
• Överförmyndaren, ökat anslag för arvoden m m - 0,8 mkr
• (KS/LK) Finansiell samordning - 0,5 mkr
• (KS/LK) Kongresshall, del av år - 3,4 mkr
• (TN) Återställning av periodiskt underhåll - 5,0 mkr*
• (BN) Projekt kustnära zoner (50% av engångsanslag 2006) - 0,3 mkr
• (MHN) Inspektörstjänst - 0,55 mkr
• (KFN) Driftbidrag/hyra idrottscentrum Visborgsslätt - 2,0 mkr
• (KFN) Driftbidrag/hyra för replokaler för musikgrupper - 0,25 mkr
• (BUN) Statsbidrag som görs om till generella - 7,6 mkr
• (BUN) Ramtillskott - 5,0 mkr
• (HSN) Vårdgaranti (50% av engångsanslag 2006) - 6,0 mkr
* Budgeteras hos finansförvaltningen.
6. Förslag till investeringsbudget

1(2)
2006-05-30
Kommunstyrelsen

Nämnder och förvaltningar

Uppdrag inför hösten 2006 utifrån uppföljning av
koncernens styrkort
Utifrån den uppföljning av koncernens styrkort som skedde i samband med
årsredovisning 2005 ges nämnder och förvaltningar nedanstående uppdrag.
Syftet med dessa är i flertalet fall att genomföra åtgärder för att förbättra
kommunens måluppfyllelse under 2006.

Balanserade styrkort för nämnder och enheter m m
•

De av nämnderna fastställda styrkorten avseende 2007 inlämnas till
ledningskontoret senast 30 oktober.

•

Förvaltningarna får i uppdrag att påbörja framtagandet av enhetsstyrkort
under 2006.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att utveckla och synkronisera
styrprocessens aktiviteter i samarbete med förvaltningarna.

Brukare/kunder
•

Nämnder/förvaltningar får i uppdrag att beskriva och mäta tillgänglighet
under 2006 (delrapport till budgetavstämningen* och uppföljning i
samband med årsredovisning 2006).

•

Nämnder med myndighetsuppdrag får i uppdrag att ta fram realistiska mål
för handläggningstider samt att följa upp dessa (delrapport till budgetavstämningen* och uppföljning i samband med årsredovisning 2006).

Ekonomi
•

Ledningskontoret får i uppdrag att utveckla en resursfördelningsmodell
för kommunen (delrapport till budgetavstämningen*).

•

Nämnder/förvaltningar får i uppdrag att utveckla
resursfördelningsmodeller för fler verksamheter.

* Delrapporter till budgetavstämningen inlämnas till ledningskontoret senast
8 september.
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Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro
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Visby

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

www.gotland.se
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Medarbetare/ledare
•

Nämnder/förvaltningar får i uppdrag att följa upp genomförandet av
åtgärdsplaner utifrån medarbetarenkäten, samt synliggöra åtgärdsplanerna
för medarbetarna (uppföljning i samband med årsredovisning 2006).

•

Nämnder/förvaltningar får i uppdrag att ta fram ledarkontrakt för chefer i
nivå 1 under 2006 och för övriga chefer under 2007.

•

Nämnder/förvaltningar får i uppdrag att ta fram jämställdhets- och
mångfaldsplaner utifrån gällande policies (uppföljning i samband med
årsredovisning 2006).

Processer
•

Ledningskontoret får i uppdrag att samordna arbetet med
produktivitetsmått (delrapport till budgetavstämningen*).

•

Nämnder/förvaltningar får i uppdrag att ta fram och redovisa relevanta
produktivitetsmått (uppföljning i samband med årsredovisning 2006).

Samhälle
•

Nämnder/förvaltningar får i uppdrag att fullfölja åtgärdsplanerna avseende
fokusområdena ”tillväxt och befolkningsökning” samt ”en god, jämlik och
jämställd folkhälsa med särskild inriktning på barn och unga”
(uppföljning i samband med årsredovisning 2006).

* Delrapporter till budgetavstämningen inlämnas till ledningskontoret senast
8 september.
KOMMUNSTYRELSEN

Koncernens styrkort 2007
KSau 2005-05-19

A. Perspektiv Brukare/kunder
Mål: Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet,
känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta

Framgångsfaktorer:
1. Inhämta och förstå brukarnas/kundernas behov
2. Ge brukarna/kunderna möjlighet till inflytande
3. Göra brukarna/kunderna nöjda
4. Satsa på barns, ungdomars och unga vuxnas behov

Styrtal (kopplad till framgångsfaktor nr):
1, 2, 3 & 4: Brukar-/kundupplevelse (systematiska
brukar-/kundundersökningar, genomförs av
förvaltningarna)
3: Förbättrad tillgänglighet (redovisas av
förvaltningarna)

Metod för uppföljning av styrtal:
-Systematiska brukar-/kundundersökningar
(genomförs av förvaltningarna)
-Frågor till förvaltningarna

Koncernens styrkort 2007
KSau 2005-05-19

B. Perspektiv Ekonomi
Mål: Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv

Framgångsfaktorer:
1. Skapa en realistisk budget där resultatnivån
långsiktigt uppgår till 2% av nettokostnaderna
2. Egenfinansiera nyinvesteringar*
3. Amortera på låneskulden*
4. Trygga framtida pensioner
5. Väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning
* avser skattefinansierad verksamhet

Styrtal (kopplad till framgångsfaktor nr):
1: Årets resultat +20 mkr
1: Nettokostnadsökning max 3,3%
1: Antal anställda minskas genom planerade
strukturella förändringar
2 & 3: Amortering av låneskulden* med 3%
4: Avsättning sker för framtida pensioner
5: Förbättrad ekonomisk styrning & uppföljning
* avser skattefinansierad verksamhet

Metod för uppföljning av styrtal:
-Månads-, delårsrapporter & årsredovisning
-Frågor till nämnder/förvaltningar/KS

Koncernens styrkort 2007
KSau 2005-05-19

C. Perspektiv Medarbetare/Ledare
Mål: Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare
Framgångsfaktorer:
1. ”Gott rykte”
2. Trygg anställning
3. God arbetsmiljö
4. Nära ledarskap
5. Mångfald och jämställdhet
6. Hållbar kompetensförsörjning
Styrtal (kopplad till framgångsfaktor nr):
1, 3 & 4: Medarbetarupplevelse, 80% nöjda
2: Minskning av oönskade deltider med 10%
2: Minskning av tidsbegränsade anställningar med 10%
3: Minskat sjuktal med 1 %-enhet
5: Inga anmälningar för diskriminering förekommer
5: Planer för jämställdhet och mångfald
6: Medarbetar- och lönesamtal genomförs till 100%
6: 75% har en individuell kompetensutvecklingsplan
6: Planer för kompetensförsörjning
Metod för uppföljning av styrtal:
-Medarbetarenkät
-Uppföljning av planer & statistik
-Frågor till förvaltningarna

Koncernens styrkort 2007
KSau 2005-05-19

D. Perspektiv Processer
Mål: Kommunen har samverkande processer och
bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete

Framgångsfaktorer:
1. Etablera och utveckla arbetet med processer
2. Effektiva processer
3. Fungerande gränssnitt mellan förvaltningar

Styrtal (kopplad till framgångsfaktor nr):
1: Alla ska ha identifierat och kartlagt sina
huvudprocesser
2: Förbättrad produktivitet
2: Uppfyllda verksamhets-/process-/kvalitetsmål
3: Alla gränsöverskridande processer ska vara
identifierade och kartlagda

Metod för uppföljning av styrtal:
-Frågor till nämnder/förvaltningar/KS
-Årsredovisning

Koncernens styrkort 2007
KSau 2005-05-19

E. Perspektiv Samhälle
Mål: Gotland erbjuder hög livskvalitet med social
rättvisa, inomregional balans och en hållbar tillväxt som
gör att människor vill bo och verka här
Framgångsfaktorer:
1. Nöjda medborgare
2. Skapa förutsättningar för tillväxt och sysselsättning i privat
sektor genom bl a Smidiga Gotland
3. Välutvecklade kommunikationssystem/infrastruktur
4. Höja utbildningsnivån
5. Bidra till inomregional balans
6. Trygga bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov
7. Bidra till social rättvisa
8. Förstärka Eko-kommunen
9. En god, jämlik och jämställd folkhälsa med särskild
inriktning på barn och unga

Styrtal (kopplad till framgångsfaktor nr):
1: Medborgarupplevelse
2: Ökat antal folkbokförda, Andel sysselsatta (i privat och
offentlig sektor)*, Företagsklimat*, Nyföretagande* &
Omsättning i näringslivet närmare riket
3: Relativ förbättring av turtäthet, kapacitet, tid och pris
4: Andel godkända åk 9* & Andel som går vidare till högskola*
5: Andelen boende på landsbygden skall bibehållas
6: Bostadsplanering, uppnådda mål
7: Jämställdhetsindex* & Andel utrikes födda i sysselsättning*
8: Gröna nyckeltal*
* I nivå med riksgenomsnittet
9. Folkhälsotal*

Metod för uppföljning av styrtal:
-Medborgarundersökning & Näringslivsenkäter
-Uppföljning av planer och statistik

Budget 2007 & flerårsplan 2007-2011

Finansiella mål - måluppfyllelse
utifrån kommunstyrelsen förslag
• Bedömningen är att budgeterade resurser i huvudsak är
realistiska mot uppdragen
• En bra bit kvar innan en stabil resultatnivå uppnås. Budgeterat
resultat = +20 mkr
• Investeringarna kommer att kunna egenfinansieras.
Investeringarna uppgår till 204 mkr
• Målet om 3% amortering på den långa skulden bör kunna
uppnås
• Avsättning till pensionsförvaltning bör kunna uppnås pga
fastighetsförsäljningar.

Ledningskontoret

Budget 2007 & flerårsplan 2007-2011

Särskilda uppdrag
• LK - Utred och lämna förslag till prioriteringar avseende
näringslivsbidrag
• LK - Utred och lämna förslag till alternativa lösningar (billigare)
avseende vårdcentral Gråbo, folktandvård Korpen/Gråbo, interna
omflyttningar Visby lasarett samt lokaler för psykiatrisk klinik
• KFN - Ta fram förutsättningar för ett ”kuligt” kort kopplat till
”bussiga” kortet
• FHS - Utred alternativa lösningar för att tillgodose musiklinjens
lokalbehov
• TN - Upprätta avvecklingsplan för att ställa om uppvärmningen
från olja- och direktverkande el till alt energislag i kommunens
fastigheter. I denna avveckling skall även entreprenadlösningar
prövas.

Ledningskontoret

Budget 2007 & flerårsplan 2007-2011

Ramtillskott våren (mkr)
Överförmyndare: ökat anslag
LK: finansiell samordning
LK: kongresshall
TN: återställning av periodiskt underhåll
BN: kustnära zoner (50% av engångsanslag 2006)
MHN: inspektör
KFN: idrottscentrum Visborgsslätt
KFN: replokaler för musikgrupper
BUN: statsbidrag som görs om till generella
BUN: ramtillskott
HSN: vårdgaranti (50% av engångsanslag 2006)

0,8
0,5
3,4
5,0
0,3
0,55
2,0
0,25
7,6
5,0
6,0
31,4

Uppräkning av externa avtal
Kompensation för höjning av internpriser

12,0
12,2
24,2

Ledningskontoret
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Kompensation externa
avtal och interna priser (mkr)
Externa avtal:
- LK
0,25
- RT
0,7
- TN
0,0
- BUN
3,5
- SON
4,0
- HSN
3,5
12,0

Ledningskontoret

Internpriser:
KSK (3%)
Hyror (2,1%)
Städ (3%)

3,6
7,1
1,5
12,2

Budget 2007 & flerårsplan 2007-2011

Driftbudget 2007
kommunstyrelsens förslag, maj (mkr)
Utgångsläge inför beredningen

+28

Förbättrad prognos LSS
Besparing elektronisk fakturahantering
Ramjustering SON (pga lägre LSS-kostn)
Reavinster
Centrala lönemedel
Avkastning pensionsmedel

+6
+2
+7
+5
+5
+2
+55

Ramtillskott nämnderna
Kompensation priser & avtal utöver plan

-31,4
-3,2

Budgeterat resultat 2007

+20

Ledningskontoret

Budget 2007 & flerårsplan 2007-2011

Plankalkyl 2007-2009, preliminärt
efter kommunstyrelsen maj (mkr)
Plan
2007
1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar

Kalkyl
2007

Kalkyl
2008

Kalkyl
2009

-3 414

-3 403

-3 539

-3 661

-165

-185

-190

-195

-3 579

-3 588

-3 729

-3 856

3 Skatteintäkter

2 634

2 685

2 805

2 937

4 Bidragsinkomster

1 017

956

998

1 012

5 Finansiella poster (netto)

-47

-33

-32

-31

6 Årets resultat (förändring
av eget kapital)

25

20

42

62

2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader

Ledningskontoret

Budget 2007 & flerårsplan 2007-2011

Investeringar 2007-2011
Stora investeringsprojekt:
• Kongresshall 14 mkr + 8 mkr inventarier
• Lännaskolan 36 mkr varav 14 mkr 2007
• Övriga hamnar: 8 mkr 2007
Maskiner & inventarier:
• Arkivcentrum inventarier 4,8 mkr
• Röntegenutrustning 5 mkr
Affärsdrivande verksamhet:
• VA: Visby reningsverk, vattenförsörjning Visby, VA-nät
utbyggnad 50 mkr/år
• Anpassning högskolan 10 mkr
• Linjehamnar 6,5 mkr netto 2007
Ledningskontoret
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Investeringar 2007-2011
Sammanställning av ks förslag till investeringar 2007 (tkr)
totalt
KS-LK
22
KS-LK IT
15
KS-Lövsta
1
KS-RT
2
KSK
5
BN
MHN
KFN
1
BUN
32
FHS
1
SON
2
HSN
23
TN
30
TN VA
50
TN L-hamn
6
TN avfall
3
TN komfast
10
Totalt
208
Ledningskontoret

varav större projekt
500
22 350 kongresshall inkl inventarier
550
7 000 MERIT-projekt
500
500
000
4 800 inventarier arkivcentrum
400
275
500
600 sarg Hemse ishall
400
14 200 Lännaskolan
000
500
ombyggn/flytt VC+FTV Gråbo ej med, utreds
000
500
12 500 Strandpromenad Visby, Slite hamn
000
42 000 Visby reningsverk, vattenförsörjn Visby
500
6 500 fenderverk, ventilation hamnterminal
000
1 500 återvinningscentraler
300
10 000 anpassning högskolans lokaler
425
121 450

Ramberäkning 2007 per nämnd/förvaltning (KS 2006-05-30)
tkr

Budget
Justering
2006 engångsansl

Kommunstyrelsen
Politikerorganisation
Ledningskontor
Lövsta
Räddningstjänst
Konsult- och service**

18 714
129 741
6 203
68 538
0

-1 500

Teknisk nämnd**
Byggnadsnämnd
Miljö- o hälsoskyddsnämnd

126 609
16 444
8 789

-1 000
-600

Kultur- och fritidsnämnd
Barn- o utbildningsnämnd
Folkhögskolan

Index- Löneökn
uppräkn* mm 2007
se bilaga!
131
1 345
10
859
0

800
3 900

539
63
38

119 104
1 135 765
12 819

561
8 316
53

Social- och omsorgsnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Ofördelat

892 162
959 232
21 418

-12 000

5 719
6 580

Summa nämnder/förvaltn

3 515 538

-15 100

24 213

Ramtillskott

Omdisp/ Besparing
ramjust EFH***

-1 000

300
550
2 250
12 600

6 000

26 400

Gemensamt/finansförv
Avkastningskrav**

80 000

5 000

Totalt inkl gemensamt

80 000

31 400

-58
-39
-39
0

18 145
133 928
6 174
69 357
0

-160
-11
-8

125 988
16 197
9 369

Plan
Plan
2008
2009
jmf -07 jmf -07

1 100

1 100

550

-300
1 100

891 565
959 027
21 418

-6 000

-6 000

-2 256 3 541 794

-4 350

-4 100

-4 350

-4 100

-116
121 800
-683 1 155 997
-41
12 831
-6 000

0

Budget
2007

-7 000

-316
-785

85 000
0
-7 000

3 626 794

* Kompensation för prisökningar för internpriser (hyror 2,1%, städ 3% och adm tjänster 3%) samt för externa avtal. Ingen generell kompensation för övriga prisökningar.
Ev justering för av interna priser och minskade ramar p g a avveckling av avkastningskravet sker under hösten.
** Avkastningskrav KSK (2 600 tkr) och TN (totalt 16+3,6 mkr) avvecklas ev inför 2007. Innebär ev sänkta priser och minskade ramar för förvaltningarna.
*** Enligt beslut av KS 050331 ska ett ekonomiskt utrymme på ca 5 mkr frigöras, dels genom ramminskning, dels genom en ökad avgift.

Bilaga till ramberäkning 2007: justeringar av budget 2006 samt indexuppräkning 2007
Budg 2006 Kap.kostn Löneökn Just budget
IndexuppKSK: adm
Intern- Städ TF
räkning, tkr
KS 060530 just051231
2006
2006
tjänster* hyror**
***
inkl omdisp
feb-maj 06
KS
18 714
18 714
Politikerorg
131
0
0
129 741
129 741
LK
1 062
22
11
6 203
6 203
Lövsta
10
0
0
68 538
68 538
RT
53
92
14
0
0
SKS
0
0
0

Externa S:a indexavtal uppräkning

250
700

126 609
16 444
8 789

126 609
16 444
8 789

TN
BN
MHN

193
38
20

236
21
17

110
4
1

119 104
1 135 765
12 819

119 104
1 135 765
12 819

KFN
BUN
FHS

85
744
13

402
3 176
40

74
895
0

3 500

893 138
958 256
21 418

SON
HSN
Ofördelat

508
742

1 144
1 997

66
341

4 000
3 500

(21418)

893 138
958 256
21 418

5 719
6 580
0

0

3 515 538

3 599

7 148

1 516

11 950

24 213

3 515 538

0

Summa

* 2,1% på internhyror 2006

0

131
1 345
10
859
0

12 263

** 3% på kostnader för KSK:s administrativa tjänster 2005 med viss justering
*** 3% på TF:s städavgifter 2006

539
63
38
561
8 316
53

RAMBERÄKNING 2007
Efter kommunstyrelsen 2006-05-30

INTEGRERAD BUDGET 2006

3 515 538

Justering för kapitalkostnader (inv tom 2005-12-31), exkl finansförv 0
Justering för löneökningar 2006 (pott som ej fördelades inför 2006)

JUSTERAD BUDGET 2006

3 515 538

JUSTERING FÖR ENGÅNGSANSLAG 2006
Justering för engångsanslag i 2006 års budget

-15 100

INDEXUPPRÄKNING 2007
Indexuppräkning interna prisökningar för adm tjänster, internhyra och städ
Indexuppräkning externa avtal LK
Indexuppräkning externa avtal RT
Indexuppräkning externa avtal BUN
Indexuppräkning externa avtal SON
Indexuppräkning externa avtal HSN
Summa indexuppräkning

12 263
250
700
3 500
4 000
3 500
24 213

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING 2007
Personalkostnadsuppräkning 2007

80 000

RAMTILLSKOTT
Överförmyndare: ökat anslag
LK: finansiell samordning
LK: kongresshall
TN: återställning av periodiskt underhåll (budgeteras hos finansförvaltningen
BN: kustnära zoner
MHN: inspektör
KFN: idrottscentrum Visborgsslätt
KFN: replokaler för musikgrupper
BUN: statsbidrag som görs om till generella
BUN: ramtillskott
HSN: vårdgaranti (engångsanslag 2007 )
Summa ramtillskott

800
500
3 400
5 000
300
550
2 000
250
7 600
5 000
6 000
31 400

OMDISPONERINGAR/RAMJUSTERINGAR
SON: lägre LSS-kostnader
-7 000
Omdisponering av medel för kompentensutveckling, 1 000 tkr överförs från LK till SON
Summa ramjusteringar
-7 000

BESPARING EFH
Besparingar p g a införande av elektronisk fakturahantering

RAM 2006 efter kommunstyrelsen 2006-05-30

-2 256
3 626 795

Investeringsbudget 2007-2011 efter ks maj

Kommunstyrelsen
Ledningskontoret
Kongresshall
Kongresshall, inventarier
Inventarier LK
Summa LK ej IT
IT-investeringar KSK
Summa LK gem IT-investeringar
Summa LK totalt

2007
14,350
8,000
150
22,500

2008*

2009*

2010*

2011*

150
150

150
150

150
150

150
150

Totalt
14,350
8,000
750
23,100

4,300
11,250
15,550
38,050

16,000
16,000
16,150

12,000
12,000
12,150

4,000
4,000
4,150

4,000
4,000
4,150

47,250
47,250
70,350

1,500
1,500

1,500
1,500

1,500
1,500

1,500
1,500

1,500
1,500

7,500
7,500

2,500
2,500

2,500
2,500

2,500
2,500

2,500
2,500

2,500
2,500

12,500
12,500

200
4,800
5,000

200

200

200

200

200

200

200

200

1,000
4,800
5,800

Lövsta landsbygdscentrum
Byggnader, maskiner, inventarier
Summa LLC

Räddningstjänsten
Fordon, övrigt
Summa RT

Styrelsen för konsult och service
Reinv i gem bef IT-infrastruktur, övrigt
Inredning, utrustning Arkivcentrum
Summa KSK

Byggnadsnämnden
Omläggn till SWEREF99
Uppdatering till RH2000 höjdsystem
Fotogrammetrisk flygning, ortofotokart
Summa BN

400

400

200

200
200

0

0

400
200
200
800

275

275

275

275

275

1,375

250
250

600
500
150
1,250
2,500

18,000
18,000

34,000
2,400
200
90,000
126,600

200

Miljö- och hälsoskydddsnämnden
Maskiner och inventarier MHN

Kultur- och fritidsnämnden
Sarg Hemse ishall
Återlämningsmaskin biblioteket
Utrustning fritidsgård Slite Länna
Maskiner, inventarier
Summa KFN

600
500
150
250
1,500

250
250

250
250

11,000
500

10,000
700

18,000
29,500

18,000
28,700

250
250

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsinvesteringar
Lännaskolan
Lännaskolan, utrustning
Kräklingbo skola, utrustning
Byggnader, maskiner, inventarier
Summa BUN

13,000
1,200
200
18,000
32,400

18,000
18,000

Investeringsbudget 2007-2011 efter ks maj
2007

2008*

2009*

2010*

2011*

Totalt

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

5,000
5,000

2,500
2,500

8,500
-8,500
12,500
12,500

15,000
15,000

5,000
3,000
75,000
83,000

Folkhögskolestyrelsen
Byggnader, maskiner, inventarier
Summa FHS

Social- och omsorgsnämnden
Stuxgården, ombyggnad utgift
Stuxgården, ombyggnad inkomst
Maskiner, inventarier
Summa SON

8,500
-8,500
2,500
2,500

2,500
2,500

2,500
2,500

2,500
2,500

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Folktandvård till Korpen
Gråbo vårdcentral
Psykiatrisk klinik ny-om-tillbyggnad
Röntgen
Mindre lokalförändringar
Maskiner, inventarier
Summa HSN

5,000
3,000
15,000
23,000

15,000
15,000

15,000
15,000

15,000
15,000

Tekniska nämnden
Övriga hamnar: Slite, Klintehamn
Strandpromenaden Visby
Byggander, maskiner, inventarier
Summa TN (ej affärsdrivande)

8,000
4,500
18,000
30,500

Affärsdrivande
Linjehamnar: Visby
Vatten/avlopp (inkl utbyggn VA-omr)
Avfallshantering
Kommersiella fastigheter
Summa TN affärsdrivande

6,500
50,000
3,000
10,300
69,800

8,000
18,000
26,000

0

0

0

0

50,000
3,000

50,000
3,000

50,000
3,000

50,000
3,000

53,000

53,000

53,000

53,000

6,500
250,000
15,000
10,300
281,800

Summa TF totalt

100,300

53,000

53,000

53,000

53,000

307,800

Summa totalt

208,425

122,075

117,275

98,375

98,375

635,725

Summa totalt ej affärsdrivande

138,625

69,075

64,275

45,375

45,375

353,925

69,800

53,000

53,000

53,000

53,000

281,800

Summa affärsdrivande
* Antaganden, ej beslutat

GOTLANDS KOMMUN
Centrala samverkanskommittén

2006-05-23

Plats och tid
Närvarande

Ledningskontorets sammanträdesrum, kl 13.30-16.00
Gun Tidestav, ordförande
Inger Seffers, TCO
Anna Sundin, SACO
Tonny Stålnacke, huvudskyddsombud
Birgitta Tell, sekreterare
K-G Roos, projektledare, § 23
Göran Lindbom, projektledare, § 23
Camilla Regen, personalstrateg, § 24-26
Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör, § 28

Utses att justera

Inger Seffers, Anna Sundin och Tonny Stålnacke.

Justeringens plats

Ledningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

Paragraf 23-30
Birgitta Tell

Ordförande
Gun Tidestav
Justerande

_____________________________________________________
Inger Seffers

Anna Sundin

Tonny Stålnacke

GOTLANDS KOMMUN
Centrala samverkanskommittén

2006-05-23

CSK § 23
Struktur 2007
K-G Roos inledde med att de förväntade nya ritningarna på lokalerna vid Visborgsslätt
inte inkommit. De tidigare ritningarna över kanslihuset var ej godtagbara.
Förvaltningslokalerna i kasernbyggnaderna var godtagbara.
De fackliga organisationerna som inte lämnat uppgift på hur många arbetsplatser de
önskar ha i lokalerna vid Visborgsslätt ombads inkomma till K-G Roos med detta.
Göran Lindbom presenterade budgetberedningens beslut om förändrad inriktning i två
spår, ett på kort sikt och ett på lång sikt samt en förnyad projektplan med förslag på
utveckling av vissa uppdrag.

CSK § 24
Föreläsningsserie ”Ökad hälsa i arbetslivet”
Camilla Regen informerade om fortsatt föreläsningsserie för chefer och skyddsombud i
arbetsmiljö.
Den 2, 3 och 4:de oktober kommer Ruben Johansson från Arbetsmiljöverket för att
träffa chefer och skyddsombud vid 6 olika tillfällen under tre dagar. Ca 50 chefer och
skydds-ombud kommer att inbjudas per tillfälle. Information om dessa dagar kommer
att skickas ut före sommaren.
Ledamöterna i CSK får delta.

CSK § 25
Medarbetarenkät
Camilla Regen informerade också om att nästa medarbetarenkät kommer att skickas ut i
januari 2007. I den fackliga referensgruppen ingår samma personer som tidigare.

GOTLANDS KOMMUN
Centrala samverkanskommittén

2006-05-23

CSK § 26
Arbetsgruppen ”Rollen som facklig förtroendeman”
Centrala samverkanskommitténs beslut
• En representant från varje huvudorganisation deltar i en konferens om FAS 05 den
5 sept. Anmälan med namn till Camilla Regen före sommaren.

CSK § 27
Anmälningsärenden
En skrivelse från arbetsmiljökonsult Bengt-Arne Andersson hade inkommit angående
anordnande av central internutbildning inom arbetsmiljöområdet.
Skrivelsen överlämnas till Arbetsgivarteamet på Ledningskontoret för yttrande.

CSK § 28
Samverkan om strategisk plan och budget 2007-2009.
Sammanställning från vårens budgetberedning över strategisk plan och budget för 20072009 hade sänts ut till ledamöter och ersättare.
Göran Gyllenkrok föredrog ärendet och gick igenom materialet som skickats ut.
Göran Gyllenkrok sammanfattade med att vi har en hyfsad ekonomi. Eventuellt nya
verksamheter/åtagande finansieras inom budgetram. Inga generella besparingar planeras
för 2007. Förvaltningarna kommer att få full kompensation för ökade lönekostnader i
samband med löneöversyner. Ingen generell prisgaranti utges.
Det förväntade budgeterade resultatet för 2007 blir +20 mkr.
I budgetberedningen gavs särskilda uppdrag inför hösten till nämnder och förvaltningar
utifrån uppföljningen av koncernens styrkort.
De fackliga representanternas synpunkter bifogas i en bilaga.

GOTLANDS KOMMUN
Centrala samverkanskommittén

2006-05-23

CSK § 29
Genomgång av ärenden till Ks sammanträde den 30 maj
Kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj gicks igenom.
Vid ärende nr 11 ”Remiss Skola & Samhälle lämnade TCO:s representant Inger Seffers
Lärarförbundets synpunkter i en bifogad bilaga.

CSK § 30
Övriga ärenden
Inger Seffers tog upp ärendet om särskild avtalspension. Gun uppdrog till Inger att ta
fram en artikel från Lärarförbundets tidning om pensionsformen och återkommer sedan
till Gun i ärendet.
De fackliga organisationerna framförde också att de vill ha en gemensam utvärdering av
löneöversynen. Gun Tidestav meddelade att hon återkommer efter sommaren med
förslag till tidplan.
_____

Bilaga till CSK § 28

Lärarförbundets yrkanden budget 2007
"Ramtillskott"

BUN: Statsbidrag görs om till generella
Detta är inget ramtillskott! Vi yrkar dessutom att hela statsbidrag för
individuella programmet och Wärnerssonbidraget kommer BUF till del, 9,8
mkr i stället för 7,6 mkr.
BUN, ramtillskott 5 mkr skall utökas med behovet för ut t elevantal gy.skolan
samt ökade kostnader på grund av byggprojekten Länna, Endre, Kräklingbo,
7,35 mkr. Kompensation för eftersläpning i gy-riks-prislistan samt utveckling
av kulturskolan skall finnas med i budgeten (BUN har beräknat behovet till
13,7 mkr)
Investeringar
Vid investeringar måste medel för utökade driftskostnader finnas med, annars
kan konsekvenser bli fina byggnader utan verksamhet!
Om små enheter (skolor) ska finnas kvar, skall också tillskott av medel
tillskjutas, för de höjda kostnader som små skolor för med sig "regionalt stöd".

Bilaga till CSK § 28

Budgetyrkanden från de fackliga organisationerna, med särskild
hänsyn tagen till styrkort 2007 — medarbetare
Personalkostnadsökningar: Att förvaltningarna får full kompensation, dels
för löneökningar, dels för övriga personalkostnadsökningar som kan komma
bland annat på grund av nya lagar och avtal samt för resultatet av de
lönekostnads-ökningar som kommer utifrån de lönekartläggningar avseende
bland annat jämställdhet.
Vi efterlyser också långsiktiga planer för kommunens löner ur
rekryteringshänseende.
Långsiktig budget för arbetsmiljöförbättringar skall finnas. Kvalitetssäkring
av samverkansavtalet skall göras i alla förvaltningar.
Det skall också finnas en utökad budget för kompetensutvecklingsåtgärder för
alla förvaltningar.
De fackliga organisationerna vill ha en samordnad rehab.organisation för alla
förvaltningar i kommunen.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 9

2006-06-19

Försäljning av fastigheterna Annexet 1, 2 och
3, Rådhuset 6 och 7, Laboratorn 10 samt S:t
Katarina 6
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-04-20, § 115

•

Ledningskontoret 2006-04-03

•

Tekniska förvaltningen 2006-03-28

•

Byggnadsnämnden 2006-03-08, § 70 med Kvalitetsprogram

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-04-20
2006-04-04

Ks § 115
Au § 95

Försäljning av fastigheterna Annexet 1, 2 och 3, Rådhuset 6 och 7,
Laboratorn 10, samt S:ta Katarina 6
KS2006/0201-25
- (Kommunstyrelsen 2006-01-19, 16)
- Tekniska förvaltningen 2006-03-28
- Ledningskontoret 2006-04-03

Kommunstyrelsen fastställde i januari inriktningen för den fortsatta planeringen av
utlokaliseringen av kommunens förvaltningar till Visborgs slätt. Tekniska
förvaltningen har framlagt förslag till köpe- och hyresavtal med Peab, enligt vilket
kommunen säljer fastigheterna i S:t Hanskvarteren för 46 mnkr. 1 januari 2007
tillträder Peab fastigheterna och kommunen förhyr dem fram till utflyttningen,
som sker i etapper. Försäljningen är förknippad med vissa villkor, bl.a. att
kommunen beslutar fullfölja omlokaliseringen av förvaltningarna.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget. Kontorets bedömning baseras på den
värdering som 2002 gjordes av fastigheten Annexet 1-3, en nyligen genomförd
större fastighetsförsäljning i Visby och fastigheternas framtida användning.
Yrkande:
•

Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Lena Celion (m), i första hand
att ärendet skulle återremitteras och i andra hand att fastigheterna skulle säljas
genom mäklare.
• Ordföranden Jan Lundgren (s) tillstyrkte ledningskontorets förslag.
Ordföranden ställde proposition på frågan om ärendet skulle återremitteras eller avgöras
vid dagens sammanträde och förklarade sig anse att kommunstyrelsen beslutat avgöra det
idag. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för
att ärendet ska avgöras idag och NEJ för att det ska återremitteras. 9 ledamöter röstade
ja: Sonia Landin (s), Eric Martell (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Leif
Dahlby (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden
Jan Lundgren (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).
Ordföranden ställde därefter proposition på ledningskontorets förslag och Eva Nypelius’
andrahandsyrkande och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för
ledningskontorets förslag och NEJ för Eva Nypelius’ yrkande.

forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Ks § 115 forts
Au § 95

9 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Eric Martell (s), Carina Grönhagen (s), Björn
Jansson (s), Leif Dahlby (s), Brittis Benzler (v), Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp)
och ordföranden Jan Lundgren (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 beslutat i enlighet med ledningskontorets
förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Fastigheterna Visby Annexet 1, 2 och 3, Rådhuset 6 och 7, Laboratorn 10,
samt S:ta Katarina 6 säljs till Peab Bostad AB för en köpeskilling på 46 mnkr
och på de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpe- och
hyresavtal.

R e s e r v a t i o n : Mot beslutet reserverade sig Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Gustaf Hoffstedt (m).

Ledningskontoret
2006-04-03

Kommunstyrelsen

Försäljning av Visby Annexet 1,2 och 3, Rådhuset 6 och 7,
Laboratorn 10 samt S:ta Katarina 6
Tekniska förvaltningen har föreslagit att rubr fastigheter säljs till Peab Bostad AB för en
köpeskilling på 46 mkr.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 2006-01-19, § 16, beslutades att ”tekniska
förvaltningen får i uppdrag att förhandla fram ett markanvisningsavtal med Peab AB i syfte
att omvandla kommunens fastighetsbestånd i S:t Hanskvarten till främst bostäder”.
Vid kommunstyrelsebehandlingen yrkade Eva Nypelius (c) mfl att fastigheterna skulle säljas
via mäklare för att på det sättet, genom fler intressenter, få marknadens prissättning av
aktuella fastigheter.
Ärendet har beretts vidare av tekniska förvaltningen och nu föreligger förslag till köpeavtal
och hyreskontrakt.
Så som tidigare beslut utformats och ärendet handlagts är det egentligen endast prisfrågan
som ledningskontoret, i det här skedet av processen, kan ha en uppfattning om. Kontorets
uppgift är att tillvarata kommunens ekonomiska intressen och tillse att försäljningen inte sker
till underpris.
Någon samlad värdering av fastigheterna har enligt uppgift inte skett. Annexet 1-3, som utgör
ca 44% av den totala ytan, värderades under 2002 till 17 mkr. Då läget, karaktären och
standarden på övriga fastigheter i stort överensstämmer med Annexet torde en köpeskilling ,
med utgångspunkt från Annexets värdering, kunna ligga i storleksordningen ca 35-40 mkr.
En stor fastighetsaffär genomfördes i början av 2006 då fem välbelägna innerstadsfastigheter,
i huvudsak bostadsfastigheter, bytte ägare. Fastigheterna, med en bruksarea på ca 4 000 kvm,
värderades till ca 36 mkr vilket ger ett kvadratmeterpris på 9 000 kr/kvm. Om detta pris
används som indikator på kommunens försäljning skulle försäljningspriset vara drygt 49 mkr
( 5 500 kvm x 9 000 kr). Det bör dock beaktas att kontorsytor normalt värderas lägre.

Ledningskontoret gör den bedömningen att det inte kan uteslutas att köpeskillingen
kunnat bli något högre om fastigheterna sålts var för sig och om kommunen inte haft
några direkta synpunkter på den framtida användningen av fastigheterna. Kommunen är
dock mycket tydlig på att fastigheterna skall konverteras till bostäder för att vitalisera
innerstaden.
Intentionerna i uppgörelsen med Peab Bostad AB är, i samband med kommunens
planerade utflyttning av verksamhet till Visborgsslätt, att bolaget skall bygga om
befintliga fastigheter till bostäder.
I en samlad bedömning, baserad på den värdering som gjorts för Annexet och med
beaktande av den relativt stora fastighetsaffär med innestadsfastigheter som gjordes i
början av 2006, finner inte ledningskontoret grund för att göra bedömningen att det
föreslagna försäljningspriset på 46 mkr utgör ett underpris.
Ledningskontoret tillstyrker förslaget

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Fastigheterna Visby Annexet 1,2 och 3, Rådhuset 6 och 7, Laboratorn 10 samt S:ta
Katarina 6 säljs till Peab Bostad AB för en köpeskilling på 46 mkr och i övrigt enligt
förslag till köpe- och hyresavtal

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Göran Gyllenkrok
Ekonomidirektör

2006-03-28

Tekniska förvaltningen
Lars-Gunnar Wedin

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheterna Visby Annexet 1,2 och 3,
Rådhuset 6 och 7, Laboratorn 10 samt S:ta Katarina 6
Kommunstyrelsen har2006-01-19 § 16 behandlat frågan om lokalisering av
kommunens förvaltningar till Visborg. Kommunstyrelsen beslutade bl.a. att
uppdra åt tekniska förvaltningen att förhandla fram ett markanvisningsavtal
med Peab i syfte att omvandla kommunens fastighetsbestånd i S:t Hanskvarteren till främst bostäder.
Förhandlingar har därefter förts med Peab vilket resulterat i ett förslag till
köpe-och hyresavtal. Avtalet innebär att kommunen säljer rubricerade
fastigheter till Peab för en köpeskilling av 46 miljoner kronor med tillträde
2007-01-01. Kommunen får därefter hyra fastigheterna för 2.070.000 kronor
per år vartill kommer fastigheternas samtliga driftkostnader. Särskilt
hyresavtal har upprättas enligt bilaga 2 till köpeavtalet. Kommunen ges
möjlighet att säga upp delar av lokalerna minst 6 månader före planerad
utflyttning. Fastighetsförvärvet är villkorat av att köparen erhåller
förhandsbesked eller bygglov för planerad ombyggnad av fastigheterna och att
kommunen inte beslutar att inte fullfölja omlokaliseringen av
förvaltningslokalerna. Villkoret gäller i 2 år från det att parterna har
undertecknat avtalet. Till köpet har också bifogats ett kvalitetsprogram som
antagits av byggnadsnämnden och som skall tillämpas vid ombyggnaden.
Förslag till beslut:
Kommunen försäljer till Peab Bostad AB fastigheterna Gotland Visby
Annexet 1, 2 och 3, Rådhuset 6 och 7, Laboratorn 10 samt S:ta Katarina 6 för
en köpeskilling av 46 miljoner kronor och i övrigt enligt bifogat förslag till
köpe- och hyresavtal
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Teknisk direktör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Gotlands kommun har inlett ett arbete med målsättningen att få till stånd en lokallösning som
innebär att huvuddelen av kommunens förvaltningar samlokaliseras till en plats. Ambitionen är
att ett förslag på sådan lösning skall föreligga för beslut senast under tredje kvartalet 2006 och att
en inflyttning i de nya lokalerna skall kunna äga rum omkring årsskiftet 2008 – 2009.
En omlokalisering av kommunens förvaltningar innebär att nuvarande lokaler blir lediga för
annan användning. Ett önskemål från kommunen att de lokaler som är belägna i Visbys
centrala delar, i största möjliga utsträckning, skall omvandlas för användning som
permanentbostäder för att på detta sätt vitalisera innerstaden. Bygg- och anläggningsföretaget
Peab Bostad AB har under år 2005 presenterat ett skissförslag till nyttjande av fastigheterna
Rådhuset 6 och 7, Annexet 1, 2 och 3, Laboratorn 10 och S:ta Katarina 6 i Visby , utarbetat av
Greitz Arkitektkontor AB daterat 2005-09-04, som innebär en ombyggnad av nuvarande
lokaler till ca 70 st. bostadslägenheter. Kommunen har funnit detta förslag intressant och
bearbetbart.
Med anledning härav träffas mellan Gotlands kommun, nedan kallad Kommunen, och Peab
Bostad AB (orgnr.556237-5161), nedan kallad Bolaget, följande

KÖPE- OCH HYRESAVTAL
1.

Fastighetsöverlåtelse

Kommunen överlåter och försäljer fastigheterna Rådhuset 6 och 7, Annexet 1,2 och 3,
Laboratorn 10 och S:ta Katarina 6 i Visby till Bolaget i enlighet med de villkor som anges i
detta avtal. I överlåtelsen ingår även de byggnadsdelar som är belägna över gatumark och som
förbinder byggnader belägna på ovanstående fastigheter.

2.

Villkor

Fastighetsöverlåtelsen är villkorad av att förhandsbesked eller bygglov erhålles avseende en
ombyggnad av befintliga byggnader till permanentbostäder i huvudsak i enlighet med i
ingressen omnämnt förslag med beaktande av bifogat kvalitetsprogram avseende innehåll och
gestaltning som upprättats av Kommunens stadsarkitektkontor i mars 2006 (Bil. 1).
Överlåtelsen är vidare villkorad av att Kommunen inte fattar beslut om att inte fullfölja
planerna om omlokalisering av förvaltningslokalerna. Dessa villkor skall vara uppfyllda inom
två år från undertecknandet av detta avtal av båda parterna.

3.

Köpeskilling

Köpeskillingen för den överlåtna egendomen är överenskommen till 46.000.000:-kronor.

4.

Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen erlägges sålunda:
Inom trettio dagar från det att kommunfullmäktige fattat beslut om att godkänna detta avtal
betalas 10 % av köpeskillingen.
Resterande del av köpeskillingen erlägges vid tillträde enligt nedan.
Kommunen förbinder sig att medverka till uttagande av pantbrev i fastigheterna om detta
erfordras för finansiering av köpet. Bolaget svarar för kostnaden för detta.
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5.

Tillträde

Tillträde till de överlåtna fastigheterna äger rum den 1 januari 2007, eller den senare tidpunkt
kommunens beslut att godkänna detta avtal vinner laga kraft. Vid tillträdet skall parterna
gemensamt genomföra en tillträdessyn.

6.

Hyresavtal

Mellan parterna träffas hyresavtal enligt bifogat avtal (Bil. 2). Hyresavtalet gäller tills vidare och
fram till dess att Kommunen flyttar till nya lokaler enligt vad som angivits i ingressen till detta
avtal. Hyresnivån, 2.070.000 kr/år, förutsätter att Kommunen, som hyresgäst, svarar för samtliga
kostnader för fastigheternas löpande underhåll och skötsel och drift.
Parterna är överens om att utflyttningen kommer att ske i etapper. Kommunen skall härvid säga
upp förhyrda lokaler minst 6 månader före planerad avflyttning. Utgående hyra skall härvid
reduceras i proportion till den yta som lämnas. Kommunen är överens med Bolaget om att, i
största möjliga mån, försöka anpassa avflyttningar så att dessa anpassas till Bolagets planerade
utbyggnadsetapper av bostadsbebyggelsen.

7.

Fastighetsbildning

Kommunen svarar ensam för sådana fastighetsbildningsåtgärder och servitut som erfordras för
genomförandet av detta köpeavtal.
Bolaget svarar ensamt för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder som krävs för
exploateringens genomförande. Detsamma gäller bildande av servitut och förrättningar enligt
Anläggningslagen.

8.

Lagfart

Bolaget svarar för lagfartskostnader med anledning av detta köp.

9.

Skick

Den överlåtna egendomen överlåtes i det skick den befinner sig vid tidpunkten för detta avtals
undertecknande. Bolaget har besiktigat egendomen och avstår, med bindande verkan, från att
ställa krav på Kommunen avseende fel i fastigheterna.
Kommunen garanterar att egendomen inte belastas med andra rättigheter eller skyldigheter än de
som framgår av bifogade utdrag ur fastighetsregistret (Bil. 3).
Kommunen skall överlämna ritningar och andra handlingar som är i dess besittning avseende
den överlåtna egendomen i samband med tillträdet.
Kommunen skall, fram till dess att villkoret enligt punkt 2 ovan är uppfyllda, hålla
fastigheterna i minst samma skick som de befann sig vid tillträdet. Det åligger
Bolaget att hålla fastigheterna fullgott försäkrade under samma tid.

10.

Köpets återgång

Om villkoren enligt punkt 2 ovan inte infrias , skall fastighetsköpet återgå, om parterna inte är
överens om annat. Härvid skall erlagd köpeskilling återbetalas. Hyresavtalet upphör att gälla
den dag köpet hävs.
Ingendera parten har rätt till ersättning om köpet hävs av denna anledning.

2

Om Kommunen fattar beslut om att inte fullfölja planerna om omlokalisering efter det att
köpet fullbordats, lämnar Bolaget härmed en option för Kommunen att, om den så önskar,
återförvärva fastigheterna för samma köpeskilling. Kommunen skall härvid, utöver
köpeskillingen, ersätta Bolaget för verifierade, nedlagda kostnader för projektering.

11.

Giltighet

En förutsättning för detta avtals giltighet är att det godkännes av kommunfullmäktige i
Gotlands kommun senast den 1 september 2006, genom beslut som vinner laga kraft.
Infrias inte denna förutsättning, är avtalet till alla delar förfallet, om inte parterna är överens om
annat, varvid ingendera parten har rätt till någon ersättning från andra parten. Eventuellt erlagd
del av köpeskilling skall dock återbetalas.

12.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i frågor som rör detta avtal är, till dess annat meddelas, för Kommunen:
tekniske direktören Per Lindskog och för Bolaget: VD Tomas Andersson.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Visby den
Gotlands kommun

Jan Lundgren

Per Lindskog

Mats Leifland
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Tomas Anderson

2006-03-08

BN§ 70

Dnr 65037

Au§ 105
Förslag till kvalitetsprogram för utveckling av kommunens fastigheter i innerstaden
________________________________________________________________________
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
Byggnadsnämnden godkänner upprättat kvalitetsprogram.
ÄRENDEBESKRIVNING
Tekniska förvaltningen har gjort en framställan att SAK upprättar ett kvalitetsprogram att ligga
till grund för utvecklingen av kommunens fastigheter vid förestående försäljning.
Stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag till kvalitetsprogram daterat 2006-02-13, bilaga
70.
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden godkänner upprättat kvalitetsprogram
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

KVALITETSPROGRAM
Utveckling av fastigheterna Rådhuset 6,7, Annexet 1,2,3, Laboratorn 10 och S:ta Katarina 6 i Visby
Godkänd av byggnadsnämnden i Gotlands kommun 2006-03-08 § 70

Innehåll
Utveckling av fastigheterna Rådhuset 6, 7, Annexet 1, 2, 3, Laboratorn 10 och S:ta Katarina 6 i Visby
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Förord
Detta program har framtagits med anledning av att Gotlands kommun tagit ett beslut att aktualisera försäljning av sina centrala förvaltningsfastigheter i Visby innerstad med inriktning att omvandla beståndet till främst bostäder. Programmet
ska utgöra ett underlag för utvecklingen vad avser de berörda fastigheterna.
Sammanställningen av förutsättningar gör inte anspråk på att vara komplett. Vid
ombyggnad är en allmän erfarenhet att en omsorgsfull förprojektering både kan
spara byggkostnader och minimera negativ påverkan på det byggda kulturarvets
värden. Trots det kan man aldrig undvika att det dyker upp oförutsedda problem i
gamla hus.
Ju bättre kännedom man har om byggnadernas förutsättningar desto bättre
förutsättningar har man att ta hand om de oförutsedda komplikationerna. En tidig
och löpande dialog med berörda förvaltningar och myndigheter kan också bidra
till att underlätta processen inför tillståndsgivningen.
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Berörda fastigheter
Se karta till höger.
Rådhuset 6,7 med byggnad R
Annexet 1, 2, 3 med byggnad A
Laboratorn 10 med byggnad L
S:ta Katarina 6 med byggnad S

Området
De berörda fastigheterna är belägna inom den medeltida stadskärnan som tydligt avtecknar sig i stadsplanen. Frånsett 1900-talsbyggnaderna är byggnaderna eller dess
grundmurar i allmänhet från medeltiden. Kvarteren har sedan 1740-talet varit säte för
den politiska ledningen och förvaltningen av Visby stad och sedan 1971 Gotlands
kommun.

Gällande detaljplan
För de aktuella kvarteren gäller av ålder bestående stadsplan som enligt övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen (PBL) är gällande som detaljplan enligt denna
lag. Den av ålder bestående stadsplanen saknar användningsbestämmelser och praxis
har utvisat att prövning enligt 2 kap PBL (lämplighetsprövning) inte ska göras vid
bygglovprövningen. Inom ramen för gällande detaljplan finns således rika utvecklingsmöjligheter.

Gällande fastighetsplan
För vissa av de aktuella kvarteren gäller av ålder bestående tomtindelning som enligt
övergångsbestämmelserna till PBL är gällande som fastighetsplan enligt denna lag.
En ändring av fastighetsindelningen får inte ske i strid med en fastighetsplan. Det innebär att gällande indelning i princip ska bestå, alternativt kan en ändring av fastighetsindelningen ske sedan aktuella fastighetsplaner har upphävts efter särskild framställning till byggnadsnämnden. Annan fastighetsindelning fordrar att en ny fastighetsplan antas av byggnadsnämnden.
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Världsarvet Hansestaden Visby och riksintresset Visby innerstad
Hela innerstaden är sedan december 1995 upptagen på UNESCO:s världsarvslista på
grund av dess enastående universella kulturvärde som en sammanhållen synnerligen
välbevarad bebyggelsemiljö med medeltida bebyggelse. I världsarvsåtagandet ingår
för Sverige som nation bland annat att bevara världsarvet för framtida generationer
enligt vår egen nationella lagstiftning. Hela innerstaden är dessutom av Riksantikvarieämbetet utpekad som ett kulturhistoriskt riksintresse enligt miljöbalken 3 kap 6
§. Åtgärder får inte utföras som påtagligt skadar de värden riksintresset omfattar.

Handlingsprogram 2003
Det gällande handlingsprogrammet för världsarvet Hansestaden Visby antogs av
kommunfullmäktige december 2003. I de övergripande målen anges kommunens
grundläggande mål för innerstadens utveckling som att stadens status som världsarv
skall beaktas i allt utvecklings-, förändrings- och planeringsarbete. Stadens levande
miljö skall säkras långsiktigt genom en högkvalitativ skötsel och skyddas genom utnyttjande av dagens plan- och kulturminneslagstiftning. I avsnittet vård och skötsel
anges slutligen att man ska slå vakt om och utveckla stadens skönhets- och kulturvärden så att de säkerställs långsiktigt. Vid förändringar ska byggnadsnämndens skrift
Råd och riktlinjer från 1989 tillämpas.
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Byggnadsminnen
Av de aktuella fastigheterna är följande byggnader skyddade av länsstyrelsen som
byggnadsminnen enligt kulturminneslagen 4 kap. Enligt besluten finns föreskrifter för
varje byggnadsminne. Länsstyrelsen ska pröva tillstånd till alla förändringar av byggnadsminnen på särskild ansökan. Numreringen hänför sig Byggnadsinventeringen
1996-1997. Utdrag bifogas som bilaga till detta program.
Rådhuset 6, byggnad 1, beslutat 1996
Rådhuset 7, byggnad 1 och 3, beslutat 1995
Annexet 1, byggnad 1, beslutat 1994
Annexet 3, byggnad 1, beslutat 1993
Laboratorn 8, byggnad 1, 2, 3, beslutat 1995
S:ta Katarina 6, byggnad 1, 2, beslutat 1996

Reglerna i byggnadslagstiftningen
Vad omfattar bygglovprövningen?
Avsevärt förändrat användningssätt fordrar byggnadsnämndens tillstånd genom
bygglov. Om åtgärden överensstämmer med detaljplanen ska lov ges. Vidare ska förutsättningarna att uppfylla förvanskningsförbudet enligt PBL 3 kap 12 § för byggnader som är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt eller belägna inom ett sådant område vara uppfyllda. Även reglerna om tillräckligt stort utrymme för parkering på tomtmark, 3 kap 5 § ska beaktas liksom övergångsbestämmelserna om
tillämpning av 39 § byggnadsstadgan. I denna regleras bebyggelse belägen närmare
än 4,5 från gräns mot grannfastigheten och hänsynen till grannarna. Bygglov fordras
för fasad- och takändringar. Det tekniska utförandet prövas således inte inom ramen
för bygglovet.
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Vad gäller vid ombyggnad och inre ändringar?
Vid alla ändringar gäller enligt PBL 3 kap 10 §, varsamhetskravet tillsammans
med övriga bestämmelser i byggnadsverksförordningen. Syftet är ändringar av en
byggnad skall utföras så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
tas till vara. Tillämpningen anges närmare i Boverkets allmänna råd vid ändring
av byggnad, BÄR. De grundläggande egenskapskraven i byggnadsverksförordningen ska säkerställas inom ramen för bygganmälanprocessen (bygganmälan,
byggsamråd, kontrollplan och kvalitetsansvarig). För PBL 3:12 byggnader kommer särskilt sakkunnig för kulturvärdena att erfordras. Projekteringen ska i dessa
fall föregås av en antikvarisk förundersökning och dokumentation (BÄR avsnitt
2).

Fornlämningsområde
Hela innerstaden inklusive ringmuren är av riksantikvarieämbetet utpekat som
fast fornlämning enligt 2 kap kulturminneslagen. Alla markarbeten samt ändringar av äldre murverk i källare fordrar tillstånd av länsstyrelsen förutom enligt 4
kap kulturminneslagen (byggnadsminne).

Miljöregler
Råd och riktlinjer för vård och bevarande av Visby innerstad är antagna av Byggnadsnämnden 1989. Skriften ligger ger råd hur ändringar ska hanteras både till
fastighetsägaren och för byggnadsnämndens tillämpning av förvanskningsförbudet i PBL 3 kap 12 §. Skriften finns tillgänglig på stadsarkitektkontoret.
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Bebyggelsens kulturvärden
En kulturhistorisk bebyggelseinventering av Visby innerstad utfördes 1996-1997 och
är utgiven i bokform 2002. I inventeringen som är den första heltäckande någonsin,
redovisas fastighet för fastighet, byggnad för byggnad samtidigt som en kulturhistorisk värdering görs.. För en utförlig redovisning av byggnadernas värde, byggnadshistorik och detaljer hänvisas till grundmaterialet. För bedömning av vilka åtgärder
som kan komma i fråga för varje byggnad är materialet en viktig källa till kunskap.

Parkering
P-behovet ska bedömas utifrån Gotlands kommuns riktlinjer för dimensionering av
parkering för olika verksamheter och för olika delområden, antagna 1993. I innerstaden tillämpas dock en reduceringsfaktor med cirka 50%. I princip ska behovet
uppfyllas på den egna tomten men p-köp kan tillämpas och hänsyn ska även tas till att
det ska finnas friyta för lek och utevistelse.

Energi
Samtliga aktuella fastigheter är anslutna till fjärvärmenätet som ägs av GEAB fjärrvärme AB.

Tillgänglighet
Vid väsentlig ändring av byggnads användningssätt aktualiseras kraven vid nybyggnad för tillgänglighet för rörelsehindrade enligt Boverkets byggregler, BBR. En skälighetsbedömning kan dock ske då varsamhetsaspekten vägs in, särskilt om åtgärden
rör en byggnad av byggnadsminnesklass.
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Kvalitetsprogram
Ovanstående redovisning kan sammanfattas med förhållningssättet att all förvaltning,
vård och utveckling ska utgå från respekt för det kulturhistoriska värdet både för det
enskilda huset och för dess omgivning. Även byggnader som åsatts lägre kulturvärde
är delaktiga i miljön och skall behandlas med hänsyn till detta.
Ändrad användning för till exempel för bostadsändamål är i princip förenlig med detaljplanen med beaktande av krav på parkering, utemiljö och andra samhällskrav.
Vid ombyggnad är det väsentligt att vidmakthålla detaljer, kulörer och material bland
annat beträffande tak, fasader, portaler, dörrar, listverk och fönster. Värdefulla interiörer bevaras och vårdas så att de behåller sitt kulturhistoriska värde. Byggnadens
konstruktiva uppbyggnad respekteras eftersom den utgör en dela av det historiska arvet.
Det framvuxna historiska taklandskapet värnas. Möjligheterna att ta upp nya takkupor
och takfönster är starkt begränsade.
Åtgärder för brandskydd, säkerhet och tillgänglighet vidtas så att de är förenliga med
det kulturhistoriska värdet.
Bottenvåningarna, i första hand längs S:t Hansgatan kan, där det är lämpligt, disponeras för utåtriktade verksamheter för att skapa en levande gatumiljö. Skyltning för
handel ska anpassas till den historiska miljön och följa det kommunala skyltprogrammet för innerstaden.

Upplysningar
Frågor med anledning av detta program besvaras av
Stadsarkitektkontoret: bitr stadsarkitekt Lars W Grönberg, tel 0498-26900
Länsstyrelsen: byggnadsantikvarie Tor Sundberg, tel 0498-292014.
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 10

2006-06-19

Försäljning av Tingsbrogården
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-05-30, § 175

•

Ledningskontoret 2006-05-29

•

Tekniska förvaltningen 2006-05-24

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2006-05-30

Ks § 175
Försäljning av Tingsbrogården (Eriks 1:12) och Duss 2:2
KS 2006/00
- Tekniska förvaltningen 2006-05-24
- Ledningskontoret 2006-05-29

Tekniska förvaltningen har föreslagit att Tingsbrogården (fastigheten Bro
Eriks 1:12) ska säljas för 50,5 mnkr till Predio 105 KB u.ä.t., som även föreslås få
köpa angränsade fastighet, Bro Duss 2:2 för 1,5 mnkr. Den fastigheten innehåller
tio hyreslägenheter. Gotlands kommun aves teckna ett 20-årigt blockhyresavtal
avs. Tingsbrogården som innehåller lägenheter för särskilt boende.
(Efter att frågan om ägande, drift och skötsel av kommunkoncernens fastigheter utretts
har kommunfullmäktige, § 181/2004, beslutat att inriktningen när det gäller ägande ska
vara att särskilda boenden och övriga hyresrätter enligt utredningens förslag ska överlåtas
till AB GotlandsHem till marknadsmässiga ersättningar.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.
Ärendet föredrogs av Lars-Gunnar Wedin, tekniska förvaltningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Fastigheterna Bro Eriks 1:12 och Bro Duss 2:2 säljs till Förvaltningsbolaget
Predio 105 KB u.ä.t. för en köpeskilling av 50,5 mnkr respektive 1,5 mnkr
enligt upprättat förslag till avtal om fastighetsreglering och förslag till
köpeavtal.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2006-05-29

1(3)

Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheterna Gotland Bro Eriks 1:12 och
Bro Duss 2:2
Med utredningen om Ägande, drift och skötsel av kommunkoncernens
fastigheter som underlag har kommunfullmäktige beslutat att ” inriktningen
skall vara att särskilda boenden och övriga hyresrätter skall överlåtas till AB
GotlandsHem till marknadsmässiga ersättningar samt att kommunstyrelsen får
i uppdrag att genomföra överlåtelserna”. Dessa överlåtelser pågår och
beräknas avslutas under första halvåret 2007. Utredningen tog inte ställning
till hur särskilda boenden representerade av Tingsbrogården, Klostergården m
fl skulle hanteras utan föreslog att beslut i denna fråga skulle fattas vid ett
senare tillfälle.
Tekniska förvaltningen har fört förhandlingar med Kungsleden AB, Nordisk
Renting AB samt AB GotlandsHem om försäljning av fastigheten Bro Eriks
1:12, Tingsbrogården, för ett pris på 50,5 mkr samt förhyrning av fastigheten
under 20 år genom ett s k blockhyresavtal. Köpeskillingen är baserad på
fastighetens bokförda värde efter de ny- och ombyggnadsinvesteringar som
gjorts. Underhand har förvaltningen också förhandlat om försäljning av
fastigheten Bro Duss 2:2 vilken gränsar till Tingsbrogården och som
innehåller tio vanliga hyreslägenheter. Fastigheten har värderats till 1.2 mkr.
Vid utvärdering av offerterna har tekniska förvaltningen funnit att Nordisk
Renting AB har de fördelaktigaste villkoren. AB GotlandsHem har avböjt
förvärv.
Förslag till köpekontrakt och avtal om fastighetsreglering har upprättats med
Nordisk Renting AB´s kommanditbolag Predio 105 KB innebärande att
kommunen säljer Bro Eriks 1:12 för 50,5 miljoner kronor och Bro Duss 2:2
för 1,5 miljoner. Kommunen tecknar ett 20-årigt blockhyresavtal där hyran
första året är 3,9 miljoner kronor vartill kommer kostnader för el, va, värme
och sophämtning för ca 500 000 kronor. Enligt gällande regler får kommunen
avräkna 18 % från hyran varför den verkliga hyran blir ca 3,7 miljoner kronor.
Kommunens hyresintäkter uppgår till ca 1.8 miljoner kronor. Utöver detta

Postadress
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Internet/e-post
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Visby

0498-26 90 00 (växel)
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www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

tillkommer en administrativ avgift för hantering av hyresadministrationen.
Eventuella räntebidrag tillfaller kommunen.
Till ärendet bifogas tre kalkyler, en som visar de totala kostnaderna vid
förhyrning under 20 år (bil 1), en kalkyl som visar kostnaden för det egna
ägandet vid en kalkylränta på 5 % ( bil 2) och en kalkyl som visar kostnaderna
vid eget ägande med en antagen kalkylränta på 4,1 % vilket är den ränta
kommunen idag får betala för ett 10-årigt bundet lån (bil 3).
Kalkylerna visar att de totala kostnaderna vid eget ägande och en beräknad
ränta på 4,1 % är ca 3,5 mkr billigare jämfört med förhyrningsalternativet. Vid
antagandet 5 % är det egna ägandet ca 3 mkr dyrare jämfört med
förhyrningsalternativet.
I kalkylerna avseende eget ägande finns osäkerhetsfaktorn och därmed även
risken i hur marknadsräntan och internränta kommer att utvecklas under
perioden. De totala kostnaderna kan bli lägre men också högre genom att
räntan antas variera under hyrestiden.
I förhyrningsalternativet är hyran given från år 1. Riskfaktorn är utvecklingen
av det KPI-index som hyran årligen räknas upp med. I kalkylen har antagandet
gjorts att index ökar med 2 % vilket är lika med Riksbankens inflationsmål.
Om index understiger kalkylens 2 %-antagande blir kostnaden lägre och
överstiger index 2 % blir kostnaden högre.
I tidigare inriktningsbeslut som gäller kommunkoncernens fastighetsinnehav
har beslutats att boenden skall överföras till AB GotlandsHem eller försäljas.
Inriktningsbeslutet är grundat på den uppfattningen att fastighetsinnehavet
skall renodlas och att kommunen i princip bara skall äga de
verksamhetsfastigheter i vilka kommunen bedriver verksamhet. I de boenden
som framöver skall byggas om - Klostergården, Sudergården och Östersol har politiska markeringar gjorts att detta inte behöver ske med avsikten att
kommunen skall äga fastigheterna.
I de redovisade kalkylerna finns osäkerhetsfaktorer i form av ränte- och KPIutvecklingen. Ledningskontoret anser att ett beslut om att sälja eller behålla
Tingsbrogården inte enbart kan baseras på de kalkylerade kostnaderna, därtill
är hyrestiden för lång och osäkerheten för stor i de antaganden som gjorts.
Kalkylerna indikerar att de totala kostnaderna under 20 år, utifrån vissa
antaganden, ligger inom intervallet 86 mkr till 93 mkr.
Ledningskontoret anser att Tingsbrogården skall säljas. Uppfattningen utgår
från tidigare inriktningsbeslut, dvs att äga och förvalta boenden är inte i linje
med de strategiska beslut som fattats angående koncernens fastigheter.
Kontoret konstaterar också att en försäljning ger en alternativ intäkt eller
alternativt minskad kostnad på 1,5 -2 mkr beroende på hur

försäljningslikviden på 52 mkr placeras. I sammanhanget anser kontoret också
att det kan vara en fördel, med tanke på hur preferenser i boende kan skifta
över tiden, att möjligheten finns att efter den avtalade hyrestiden eventuellt
säga upp kontraktet och avveckla boendet vid Tingsbrogården.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Fastigheterna Bro Eriks 1:12 och Bro Duss 2:2 säljs till Predio 105 KB för en
köpeskilling på 50,5 mkr resp 1,5 mkr i enlighet med föreliggande förslag till
köpekontrakt och avtal om fastighetsreglering
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Göran Gyllenkrok
ekonomidirektör

2006-05-24
1(2)
Tekniska förvaltningen
Lars-Gunnar Wedin

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheterna Gotland Bro Eriks 1:12 och
Duss 2:2
Kommunen har fört förhandlingar med Kungsleden, Nordisk Renting samt
AB Gotlandshem om försäljning av fastigheten Gotland Bro Eriks 1:12
motsvarande Tingsbrogården för ett pris av 50,5 miljoner kronor samt
förhyrning av fastigheten under 20 år genom ett blockhyresavtal.
Köpeskillingen är baserad på fastighetens bokförda värde inklusive kostnader
för nyligen genomförd ombyggnad. Gotlandshem har avböjt förvärv. Vid
utvärdering av offerterna har förvaltningen funnit att Nordisk Renting har de
fördelaktigaste villkoren även jämfört med ett eget ägande. Underhand har
förvaltningen också förhandlat om försäljning av fastigheten Bro Duss 2:2
vilken gränsar till Tingsbrogården och som innehåller tio vanliga
hyreslägenheter. Fastigheten har värderats till 1.2 milj. kronor.

Förslag till köpekontrakt och avtal om fastighetsreglering har upprättats med
Predio 105 KB som innebär att kommunen säljer Bro Eriks 1:12 för 50,5
miljoner kronor och Bro Duss 2:2 för 1,5 miljoner. Kommunen tecknar ett 20årigt blockhyresavtal på Tingsbrogården där hyran första året är 3,9 miljoner
kronor vartill kommer kostnader för el, va, värme och sophämtning ca 500
000 kronor. Enligt gällande regler får kommunen avräkna 18 % från hyran
inklusive kostnader varför den verkliga hyran blir ca 3,7 miljoner kronor.
Kommunens hyresintäkter vid uthyrning uppgår till ca 1.8 miljoner kronor,
varför kommunen egna hyreskostnader blir ca 1,9 miljoner kronor vilket
kommer att belasta Social och Omsorgsnämnden. Utöver detta tillkommer en
administrativ avgift för hantering av hyresadministrationen. Eventuella
räntebidrag tillfaller kommunen.
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Förslag till beslut av kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att till Predio 105 KB
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Mellan Gotlands kommun, org. nr 212000-0803 (”Säljaren”), 621 81 Visby, och Förvaltningsbolaget Predio 105 KB, org. nr 969694-5394, u.ä.t. Tingsbrogården KB (”Köparen”),
c/o Nordisk Renting AB, Box 140 44, 104 40 Stockholm, har denna dag träffats följande

KÖPEAVTAL
1.

Bakgrund

1.1

Säljaren äger fastigheten Gotland Bro Duss 2:2 (”Fastigheten”).

1.2

Köparen är ett helägt dotterbolag i Nordisk Renting-koncernen. Komplementär i
Köparen är Nordisk Renting AB, org. nr 556066-2578.

1.3

Då Säljaren önskar överlåta och Köparen önskar förvärva Fastigheten har parterna
denna dag (”Avtalsdagen”) träffat följande köpeavtal (”Avtalet”) avseende Fastigheten.

2.

Överlåtelseförklaring och köpeskilling

2.1

Säljaren överlåter härmed till Köparen Fastigheten för en köpeskilling om enmiljonfemhundratusen (1.500.000) kronor (”Köpeskillingen”).

2.2

Säljaren överlåter även, i den utsträckning det är rättsligen möjligt, de rättigheter som
är hänförliga till Fastigheten, såsom rätt enligt garantiåtaganden enligt entreprenadavtal och rätt till räntebidrag m.m.

3.

Tillträdesdag och äganderättens övergång

3.1

Köparen skall tillträda Fastigheten den 1 juli 2006 (”Tillträdesdagen”).

3.2

Äganderätten till Fastigheten övergår till Köparen på Tillträdesdagen.

4.

Betalning
Köparen skall betala Köpeskillingen kontant med valutadag på Tillträdesdagen till
Säljarens bankgiro nr 339-8328.

5.

Mervärdesskatt
Säljaren skall till Tillträdesdagen upprätta och till Köparen överlämna sådan handling
jämte underlag som avses i 8 a kap 15 § mervärdesskattelagen. Handlingen skall
innehålla de uppgifter som anges i 17 § nämnda kapitel. I den mån Säljaren innehar
sådan handling som utfärdats av tidigare ägare av Fastigheten skall även denna hand-
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ling överlämnas. Säljaren skall, om så skulle erfordras, utfärda kompletterande handling i enligt med 8 a kap 15 § andra stycket mervärdesskattelagen om ytterligare mervärdesskatt skulle ha angivits i den ursprungliga handling som överlämnats till Köparen. Säljaren garanterar att uppgifterna i sådana handlingar är korrekta i alla delar.
6.

Kostnader och intäkter

6.1

Kostnader för och intäkter från Fastigheten för tiden före Tillträdesdagen belastar
respektive tillkommer Säljaren. Kostnader och intäkter för tiden från och med
Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Köparen. Fastighetsskatt utgör
kostnad för Fastigheten.

6.2

Säljaren skall se till att leverantörer på Tillträdesdagen läser av Fastighetens mätare
för förbrukning av el, vatten, värme m.m.

6.3

En preliminär likvidavräkning skall upprättas på Tillträdesdagen. I denna skall så
mycket som möjligt av Fastighetens kostnader och intäkter fördelas mellan Säljaren
och Köparen, varvid kontant avräkning skall ske på Tillträdesdagen. Det som inte
kan fördelas då, skall avräknas mellan Säljaren och Köparen och betalas snarast
möjligt och senast inom trettio (30) dagar från Tillträdesdagen genom upprättande
av en slutlig likvidavräkning.

7.

Garantier
Säljaren har god kännedom om Fastighetens skick och eventuella fel och brister och
har upplyst Köparen om samtliga eventuella fel och brister som Säljaren känner till.
Köparen har beretts tillfälle att undersöka Fastigheten.
Säljaren garanterar mot Köparen följande, vilket avser omständigheter och förhållanden på Avtalsdagen samt på Tillträdesdagen, om inget annat anges eller framgår av
omständigheterna:

7.1

att Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten, att Säljaren äger alla
sådana föremål på Fastighetens mark och i byggnader på Fastigheten, som enligt
jordabalken kan vara fastighets-, byggnads- eller industritillbehör, utom
värmeanläggningen, samt att Fastigheten inte besväras av andra inskrivningar,
inteckningar, servitut eller nyttjanderätter eller andra rättigheter som kan göras
gällande i Fastigheten än vad som framgår av utdrag från fastighetsregistret, bilaga
7.1, och detta avtal;

7.2

att samtliga hyresavtal som gäller för Fastigheten framgår av bilaga 7.2, att de hyror
som debiterats för juli 2006 är lag- och avtalsenliga samt att ingen hyresgäst i
Fastigheten under det senaste året har varit i dröjsmål med betalning av hyra;

7.3

att inga andra överenskommelser finns med hyresgästförening än de som
Gotlandshem har förhandlat;
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7.4

att bebyggelsen på Fastigheten har skett i enlighet med bygglov, tillämpliga planer
och andra myndighetsbeslut samt att Fastigheten används i enlighet med bygglov,
tillämpliga planer och andra myndighetsbeslut;

7.5

att ingen personal har rätt till anställning hos Köparen som en konsekvens av
överlåtelsen av Fastigheten;

7.6

att Fastigheten inte är förorenad i sådan utsträckning att det uppstår kostnader för
eller skyldighet att utföra utredning, efterbehandling eller annan liknande åtgärd eller
att det inskränker Köparens möjligheter att använda Fastigheten, att det på Fastigheten inte förekommer ämnen i tankar, deponier eller annanstans, som kan medföra
att Fastigheten förorenas i sådan utsträckning samt att det på Fastigheten inte förekommer byggnadsmaterial, utom viss asbest i rörisolering, eller liknande som medför
särskilda kostnadskrävande åtgärder då arbeten utförs på Fastigheten.

7.7

att ingen hyresgäst i Fastigheten på Avtalsdagen har framfört krav som kan komma
att medföra kostnad, förlust eller skada för Köparen. Säljaren har inte kännedom om
omständighet som gör att sådant krav är att förvänta samt att det inte finns och inte
heller kan förväntas föreläggande eller motsvarande från domstol eller myndighet beträffande Fastigheten eller beträffande den verksamhet som bedrivs på Fastigheten;

7.8

att de besiktningar och inspektioner som krävs enligt lagar och förordningar har
korrekt genomförts, inklusive godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK), och
att samtliga eventuella anmärkningar och påpekanden har åtgärdats;

7.9

att samtliga offentliga avgifter för Fastigheten, såsom i förekommande fall avseende
fjärrvärmeanslutningskostad, elanslutningskostnad, gatukostnader är betalda, och;

7.10

att Säljaren på Avtalsdagen inte är part i någon domstolstvist, skiljetvist, administrativt eller annat förfarande rörande Fastigheten och det finns inte skäl att anta att
sådant förfarande skall uppkomma.

8.

Stämpelskatt m.m.
Köparen skall betala alla lagfarts- och inteckningskostnader avseende överlåtelsen av
Fastigheten.

9.

Köparens övertagande av avtal
Säljaren skall på Tillträdesdagen tillse att Köparen övertar de avtal som gäller leveranser, drift och service för Fastigheten, bilaga 9. Säljaren skall, om det behövs,
snarast möjligt inhämta samtycke till partsbyte. Vägrar någon motpart samtycke skall
Säljaren informera Köparen om det. Säljaren skall i så fall se till att det ifrågavarande
avtalet sägs upp. Säljaren och Köparen skall under uppsägningstiden arrangera sina
förhållanden så att Köparen tillgodogörs och betalar för de nyttigheter som avtalet
avser.
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10.

Förvaltning fram till Tillträdesdagen
Säljaren skall förvalta Fastigheten på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen, såvida
inte annat överenskommes skriftligt. Säljaren förbinder sig att inte säga upp, förnya,
förlänga eller träffa nya hyresavtal, utom avtal om parkeringsplatser, ingå andra avtal
eller fatta viktigare beslut rörande Fastigheten utan Köparens föregående skriftliga
godkännande.

11.

Överlämnande av köpebrev och andra handlingar

11.1

När Köparen på Tillträdesdagen har betalat köpeskillingen skall ett av Säljaren
kvitterat köpebrev överlämnas till Köparen.

11.2

Säljaren skall på Tillträdesdagen till Köparen överlämna de handlingar som behövs
för att få lagfart. Säljaren skall även överlämna övriga handlingar som kan vara av
betydelse för Köparen, såsom samtliga pantbrev, hyresavtal i original, alla ritningar
(inklusive uppdaterade relationsritningar), allt material rörande drift och skötsel av
Fastigheten (inklusive alla tekniska installationer), kartor, bygglovshandlingar, VAritningar samt kopior på skattemyndighetens samtliga beslut om skattskyldighet
avseende Fastigheten. I den utsträckning ritningar och kartor finns i digital version
skall även sådana överlämnas till Köparen. Säljaren skall dessutom på
Tillträdesdagen överlämna samtliga nycklar som hör till Fastigheten och som inte
endast innehas av hyresgäst.

12.

Villkor

12.1

Detta avtal är för sin giltighet villkorat av att följande övriga avtal träffas mellan
Säljaren och Köparen samt under (iii) tredje man:

12.2

(i)

Avtal om fastighetsreglering avseende fastigheten Gotland Bro Eriks 1:12
samt villkorat köpeavtal avseende denna fastighet, genom vilket Köparen
förvärvar fastigheten Gotland Bro Eriks 1:12 av Säljaren;

(ii)

Hyreskontrakt avseende Tingsbrogården, genom vilket Gotlands kommun hyr
denna av Köparen;

(iii)

Avtal med tredje man om drift, service och underhåll av Fastigheten och
fastigheten Gotland Bro Eriks 1:12, och;

(iv)

Beslut av kommunfullmäktige och tekniska nämnden som innebär att
kommunen skall genomföra affären i huvudsaklig överensstämmelse med
ovan angivna avtal.

Om något av ovan angivna villkor inte är uppfyllt senast den 31 december 2006
upphör detta avtal att gälla utan att någon av parterna har rätt till ersättning från
den andra parten.
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13.

Tvist
Tvist med anledning av detta avtal, dess tillkomst eller bestånd skall avgöras av
allmän domstol.
---oo0oo---

Detta avtal har upprättats i två original, av vilka Säljaren och Köparen har tagit var sitt.

[Ort och datum]

[Ort och datum]

GOTLANDS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBOLAGET PREDIO
105 KB, u.ä.t. TINGSBROGÅRDEN
KB genom
NORDISK RENTING AB

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Säljarens namnteckningar bevittnas:
[Ort och datum]

_________________________

_________________________
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Mellan Gotlands kommun, org. nr 212000-0803 (”Säljaren”), 621 81 Visby, och Förvaltningsbolaget Predio 105 KB, org. nr 969694-5394, u.ä.t. Tingsbrogården KB (”Köparen”),
c/o Nordisk Renting AB, Box 140 44, 104 40 Stockholm, har denna dag träffats följande

KÖPEAVTAL
1.

Bakgrund

1.1

Säljaren äger fastigheten Gotland Bro Eriks 1:12 (”Fastigheten”). Säljaren har med
Köparen denna dag träffat köpeavtal avseende överlåtelse av fastigheten Gotland Bro
Duss 2:2. Säljaren har vidare med Köparen denna dag träffat avtal om fastighetsreglering avseende reglering av den mark och de byggnader som tillhör Fastigheten
in i fastigheten Gotland Bro Duss 2:2. Detta köpeavtal är villkorat av att sådan
fastighetsreglering inte kan genomföras inom viss tid.

1.2

Köparen är ett helägt dotterbolag i Nordisk Renting-koncernen. Komplementär i
Köparen är Nordisk Renting AB, org. nr 556066-2578.

1.3

Säljaren har genomfört en omfattande om- och tillbyggnad på Fastigheten, vilken
slutbesiktades 2005-09-19.

1.4

Då Säljaren önskar överlåta och Köparen önskar förvärva Fastigheten har parterna
denna dag (”Avtalsdagen”) träffat följande köpeavtal (”Avtalet”) avseende Fastigheten.

2.

Överlåtelseförklaring och köpeskilling

2.1

Säljaren överlåter härmed till Köparen Fastigheten för en köpeskilling om femtiomiljonerfemhundratusen (50.500.000) kronor (”Köpeskillingen”), vilken skall erläggas genom avräkning mot regleringsersättningen enligt avtal om fastighetsreglering för det fall denna inte kommer till stånd.

2.2

Säljaren överlåter även, i den utsträckning det är rättsligen möjligt, de rättigheter som
är hänförliga till Fastigheten, såsom rätt enligt garantiåtaganden enligt entreprenadavtal och rätt till räntebidrag m.m.

3.

Tillträdesdag och äganderättens övergång

3.1

Köparen skall i ekonomiskt avseende tillträda Fastigheten den 1 juli 2006
(”Tillträdesdagen”).

3.2

Äganderätten till Fastigheten övergår till Köparen på Tillträdesdagen.
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4.

Betalning
Köparen skall betala Köpeskillingen kontant med valutadag på Tillträdesdagen till
Säljarens bankgiro nr 339-8328.

5.

Mervärdesskatt
Säljaren skall till Tillträdesdagen upprätta och till Köparen överlämna sådan handling
jämte underlag som avses i 8 a kap 15 § mervärdesskattelagen. Handlingen skall
innehålla de uppgifter som anges i 17 § nämnda kapitel. I den mån Säljaren innehar
sådan handling som utfärdats av tidigare ägare av Fastigheten skall även denna handling överlämnas. Säljaren skall, om så skulle erfordras, utfärda kompletterande handling i enligt med 8 a kap 15 § andra stycket mervärdesskattelagen om ytterligare mervärdesskatt skulle ha angivits i den ursprungliga handling som överlämnats till Köparen. Säljaren garanterar att uppgifterna i sådana handlingar är korrekta i alla delar.

6.

Kostnader och intäkter

6.1

Kostnader för och intäkter från Fastigheten för tiden före Tillträdesdagen belastar
respektive tillkommer Säljaren. Kostnader och intäkter för tiden från och med
Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Köparen. Fastighetsskatt utgör
kostnad för Fastigheten.

6.2

Säljaren skall se till att leverantörer på Tillträdesdagen läser av Fastighetens mätare
för förbrukning av el, vatten, värme m.m.

6.3

En preliminär likvidavräkning skall upprättas på Tillträdesdagen. I denna skall så
mycket som möjligt av Fastighetens kostnader och intäkter fördelas mellan Säljaren
och Köparen, varvid kontant avräkning skall ske på Tillträdesdagen. Det som inte
kan fördelas då, skall avräknas mellan Säljaren och Köparen och betalas snarast
möjligt och senast inom trettio (30) dagar från Tillträdesdagen genom upprättande
av en slutlig likvidavräkning.

7.

Försäkring m.m.

7.1

Säljaren ansvarar för att Fastigheten är fullvärdesförsäkrad till och med Tillträdesdagen.

7.2

Om en inte obetydlig skada drabbar Fastigheten före Tillträdesdagen, har Köparen
rätt att kräva att köpet skall återgå. Om Köparen ändå väljer att kvarstå vid köpet,
skall överlåtelsen fullföljas och Köparen betala Köpeskillingen, men får då rätten till
försäkringsersättning. Säljaren skall biträda Köparen mot försäkringsbolaget om
skadefall inträffar och skall i förhållande till Köparen svara för eventuell självrisk
samt i övrigt hålla Köparen skadeslös.
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8.

Garantier
Säljaren har god kännedom om Fastighetens skick och eventuella fel och brister och
har upplyst Köparen om samtliga eventuella fel och brister som Säljaren känner till.
Köparen har beretts tillfälle att undersöka Fastigheten.
Säljaren garanterar mot Köparen följande, vilket avser omständigheter och förhållanden på Avtalsdagen samt på Tillträdesdagen, om inget annat anges eller framgår av
omständigheterna:

8.1

att Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten, att Säljaren äger alla
sådana föremål på Fastighetens mark och i byggnader på Fastigheten, som enligt
jordabalken kan vara fastighets-, byggnads- eller industritillbehör, utom
värmeanläggningen, samt att Fastigheten inte besväras av andra inskrivningar,
inteckningar, servitut eller nyttjanderätter eller andra rättigheter som kan göras
gällande i Fastigheten än vad som framgår av utdrag från fastighetsregistret, bilaga
8.1, och detta avtal;

8.2

att samtliga hyresavtal som gäller för Fastigheten framgår av bilaga 8.2, samt att
dessa hyresavtal på Tillträdesdagen omförhandlats att gälla i andra hand mellan
Säljaren (Gotlands kommun) och hyresgästerna och att dessa inte inverkar på
giltigheten eller tillämpningen av det hyreskontrakt i första hand som skall träffas
mellan Köparen och Gotlands kommun (jfr punkt 13 nedan);

8.3

att räntebidrag har beviljats för Fastigheten. Det är parternas avsikt att dessa
räntebidrag så långt möjligt skall gottskrivas Säljaren antingen direkt eller genom reduktion i motsvarande mån av hyran enligt hyreskontrakt avseende Tingsbrogården;

8.4

att inga andra överenskommelser finns med hyresgästförening än de förhandlingsordningar som Gotlandshem har förhandlat;

8.5

att bebyggelsen på Fastigheten har skett i enlighet med bygglov, tillämpliga planer
och andra myndighetsbeslut samt att Fastigheten används i enlighet med bygglov,
tillämpliga planer och andra myndighetsbeslut;

8.6

att ingen personal har rätt till anställning hos Köparen som en konsekvens av
överlåtelsen av Fastigheten;

8.7

att Fastigheten inte är förorenad i sådan utsträckning att det uppstår kostnader för
eller skyldighet att utföra utredning, efterbehandling eller annan liknande åtgärd eller
att det inskränker Köparens möjligheter att använda Fastigheten, att det på Fastigheten inte förekommer ämnen i tankar, deponier eller annanstans, som kan medföra
att Fastigheten förorenas i sådan utsträckning samt att det på Fastigheten inte förekommer byggnadsmaterial eller liknande, utom viss asbest i rörisolering som medför
särskilda kostnadskrävande åtgärder då arbeten utförs på Fastigheten.

8.8

att ingen hyresgäst i Fastigheten på Avtalsdagen har framfört krav som kan komma
att medföra kostnad, förlust eller skada för Köparen. Säljaren har inte kännedom om
omständighet som gör att sådant krav är att förvänta samt att det inte finns och inte
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heller kan förväntas föreläggande eller motsvarande från domstol eller myndighet beträffande Fastigheten eller beträffande den verksamhet som bedrivs på Fastigheten;
8.9

att de besiktningar och inspektioner som krävs enligt lagar och förordningar har
korrekt genomförts, inklusive godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK), och
att samtliga eventuella anmärkningar och påpekanden har åtgärdats;

8.10

att samtliga offentliga avgifter för Fastigheten, såsom i förekommande fall avseende
fjärrvärmeanslutningskostad, elanslutningskostnad, gatukostnader är betalda, och;

8.11

att Säljaren på Avtalsdagen inte är part i någon domstolstvist, skiljetvist, administrativt eller annat förfarande rörande Fastigheten och det finns inte skäl att anta att
sådant förfarande skall uppkomma.

9.

Stämpelskatt m.m.
Köparen skall betala alla eventuella lagfarts- och inteckningskostnader avseende
överlåtelsen av Fastigheten.

10.

Köparens övertagande av avtal
Säljaren skall på Tillträdesdagen tillse att Köparen övertar de avtal som gäller leveranser, drift och service för Fastigheten, bilaga 10. Säljaren skall, om det behövs,
snarast möjligt inhämta samtycke till partsbyte. Vägrar någon motpart samtycke skall
Säljaren informera Köparen om det. Säljaren skall i så fall se till att det ifrågavarande
avtalet sägs upp. Säljaren och Köparen skall under uppsägningstiden arrangera sina
förhållanden så att Köparen tillgodogörs och betalar för de nyttigheter som avtalet
avser.

11.

Förvaltning fram till Tillträdesdagen
Säljaren skall förvalta Fastigheten på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen, såvida
inte annat överenskommes skriftligt. Säljaren förbinder sig att inte säga upp, förnya,
förlänga eller träffa nya hyresavtal, ingå andra avtal eller fatta viktigare beslut
rörande Fastigheten utan Köparens föregående skriftliga godkännande.

12.

Överlämnande av köpebrev och andra handlingar

12.1

När Köparen på Tillträdesdagen har betalat köpeskillingen skall ett av Säljaren
kvitterat villkorat köpebrev, eller liknande kvittens, överlämnas till Köparen.

12.2

Säljaren skall på Tillträdesdagen till Köparen överlämna de handlingar som behövs
för att få lagfart. Säljaren skall även överlämna övriga handlingar som kan vara av
betydelse för Köparen, såsom samtliga pantbrev, hyresavtal i original, alla ritningar
(inklusive uppdaterade relationsritningar), allt material rörande drift och skötsel av
Fastigheten (inklusive alla tekniska installationer), kartor, bygglovshandlingar, VAritningar samt kopior på skattemyndighetens samtliga beslut om skattskyldighet
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avseende Fastigheten. I den utsträckning ritningar och kartor finns i digital version
skall även sådana överlämnas till Köparen. Säljaren skall dessutom på
Tillträdesdagen överlämna samtliga nycklar som hör till Fastigheten och som inte
endast innehas av hyresgäst.

13.

Villkor

13.1

Detta avtal är för sin giltighet villkorat av att följande övriga avtal träffas mellan
Säljaren och Köparen samt under (iii) tredje man och åtgärd under (iv) vidtas:
(i)

Avtal om fastighetsreglering avseende fastigheten Gotland Bro Eriks 1:12
samt köpeavtal avseende fastigheten Gotland Bro Duss 2:2, genom vilket
Köparen förvärvar dessa fastigheter (mark och byggnader på dessa) av
Säljaren;

(ii)

Hyreskontrakt avseende Tingsbrogården, genom vilket Gotlands kommun hyr
denna av Köparen;

(iii)

Avtal med tredje man om drift, service och underhåll av Fastigheten och
fastigheten Gotland Bro Eriks 1:12;

(iv)

Att fastighetsreglering avseende fastigheten Gotland Bro Eriks 1:12 enligt
avtalet om detta inte har kunnat genomföras genom beslut som har vunnit
laga kraft senast den 1 juli 2008, och;

(v)

Beslut av kommunfullmäktige och tekniska nämnden som innebär att
kommunen skall genomföra affären i huvudsaklig överensstämmelse med
ovan angivna avtal.

13.2

Om något av ovan under (i)-(iii) och (v) angivna villkor inte är uppfyllt senast den 31
december 2006 upphör detta avtal att gälla utan att någon av parterna har rätt till
ersättning från den andra parten.

14.

Tvist
Tvist med anledning av detta avtal, dess tillkomst eller bestånd skall avgöras av
allmän domstol.
---oo0oo---

Detta avtal har upprättats i två original, av vilka Säljaren och Köparen har tagit var sitt.

[Ort och datum]

[Ort och datum]
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GOTLANDS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBOLAGET PREDIO
105 KB, u.ä.t. TINGSBROGÅRDEN
KB genom
NORDISK RENTING AB

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Säljarens namnteckningar bevittnas:
[Ort och datum]

_________________________

_________________________
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Mellan Gotlands kommun, org. nr 212000-0803 (”Säljaren”), 621 81 Visby, och Förvaltningsbolaget Predio 105 KB, org. nr 969694-5394, u.ä.t. Tingsbrogården KB (”Köparen”),
c/o Nordisk Renting AB, Box 140 44, 104 40 Stockholm, har denna dag träffats följande

AVTAL OM FASTIGHETSREGLERING
1.

Bakgrund

1.1

Säljaren äger fastigheten Gotland Bro Eriks 1:12 (”Fastigheten”). Säljaren har med
Köparen denna dag träffat köpeavtal avseende överlåtelse av fastigheten Gotland Bro
Duss 2:2. Det är parternas avsikt att den mark och de byggnader som tillhör Fastigheten skall regleras in i fastigheten Gotland Bro Duss 2:2.

1.2

Köparen är ett helägt dotterbolag i Nordisk Renting-koncernen. Komplementär i
Köparen är Nordisk Renting AB, org. nr 556066-2578.

1.3

Säljaren har genomfört en omfattande om- och tillbyggnad på Fastigheten, vilken
slutbesiktades 2005-09-19.

1.4

Då Säljaren önskar överlåta och Köparen önskar förvärva Fastigheten har parterna
denna dag (”Avtalsdagen”) träffat följande avtal (”Avtalet”) avseende Fastigheten.

2.

Överlåtelseförklaring och regleringsersättning

2.1

Säljaren överlåter härmed till Köparen Fastigheten för en regleringsersättning om
femtiomiljonerfemhundratusen (50.500.000) kronor (”Regleringsersättningen”).
Någon ytterligare ersättning skall inte utgå enligt 5 kap. fastighetsbildningslagen
eller på annan grund.

2.2

Säljaren överlåter även, i den utsträckning det är rättsligen möjligt, de rättigheter som
är hänförliga till Fastigheten, såsom rätt enligt garantiåtaganden enligt entreprenadavtal och rätt till räntebidrag m.m.

3.

Tillträdesdag och äganderättens övergång
Köparen skall i ekonomiskt avseende tillträda Fastigheten den 1 juli 2006 (”Tillträdesdagen”), oavsett om beslut avseende fastighetsregleringen då har fattats eller
inte. Köparen skall således från och med Tillträdesdagen mellan parterna ha alla
rättigheter och skyldigheter som en fastighetsägare normalt har. Säljaren skall i erforderlig omfattning ställa ut fullmakter och på annat sätt medverka så att Köparen
kan bevaka sina intressen såsom en fastighetsägare.
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4.

Betalning
Köparen skall betala Regleringsersättningen kontant med valutadag på Tillträdesdagen till Säljarens bankgiro nr 339-8328.

5.

Mervärdesskatt
Säljaren skall till Tillträdesdagen upprätta och till Köparen överlämna sådan handling
jämte underlag som avses i 8 a kap 15 § mervärdesskattelagen. Handlingen skall
innehålla de uppgifter som anges i 17 § nämnda kapitel. I den mån Säljaren innehar
sådan handling som utfärdats av tidigare ägare av Fastigheten skall även denna handling överlämnas. Säljaren skall, om så skulle erfordras, utfärda kompletterande handling i enligt med 8 a kap 15 § andra stycket mervärdesskattelagen om ytterligare mervärdesskatt skulle ha angivits i den ursprungliga handling som överlämnats till Köparen. Säljaren garanterar att uppgifterna i sådana handlingar är korrekta i alla delar.

6.

Kostnader och intäkter

6.1

Kostnader för och intäkter från Fastigheten för tiden före Tillträdesdagen belastar
respektive tillkommer Säljaren. Kostnader och intäkter för tiden från och med
Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Köparen. Fastighetsskatt utgör
kostnad för Fastigheten.

6.2

Säljaren skall se till att leverantörer på Tillträdesdagen läser av Fastighetens mätare
för förbrukning av el, vatten, värme m.m.

6.3

En preliminär likvidavräkning skall upprättas på Tillträdesdagen. I denna skall så
mycket som möjligt av Fastighetens kostnader och intäkter fördelas mellan Säljaren
och Köparen, varvid kontant avräkning skall ske på Tillträdesdagen. Det som inte
kan fördelas då, skall avräknas mellan Säljaren och Köparen och betalas snarast
möjligt och senast inom trettio (30) dagar från Tillträdesdagen genom upprättande
av en slutlig likvidavräkning.

7.

Försäkring m.m.

7.1

Säljaren ansvarar för att Fastigheten är fullvärdesförsäkrad till och med Tillträdesdagen.

7.2

Om en inte obetydlig skada drabbar Fastigheten före Tillträdesdagen, har Köparen
rätt att kräva att köpet skall återgå. Om Köparen ändå väljer att kvarstå vid köpet,
skall överlåtelsen fullföljas och Köparen betala Regleringsersättningen, men får då
rätten till försäkringsersättning. Säljaren skall biträda Köparen mot försäkringsbolaget om skadefall inträffar och skall i förhållande till Köparen svara för eventuell
självrisk samt i övrigt hålla Köparen skadeslös.
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8.

Garantier
Säljaren har god kännedom om Fastighetens skick och eventuella fel och brister och
har upplyst Köparen om samtliga eventuella fel och brister som Säljaren känner till.
Köparen har beretts tillfälle att undersöka Fastigheten.
Säljaren garanterar mot Köparen följande, vilket avser omständigheter och förhållanden på Avtalsdagen samt på Tillträdesdagen, om inget annat anges eller framgår av
omständigheterna:

8.1

att Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten, att Säljaren äger alla
sådana föremål på Fastighetens mark och i byggnader på Fastigheten, som enligt
jordabalken kan vara fastighets-, byggnads- eller industritillbehör, utom
värmeanläggningen, samt att Fastigheten inte besväras av andra inskrivningar,
inteckningar, servitut eller nyttjanderätter eller andra rättigheter som kan göras
gällande i Fastigheten än vad som framgår av utdrag från fastighetsregistret, bilaga
8.1, och detta avtal;

8.2

att samtliga hyresavtal som gäller för Fastigheten framgår av bilaga 8.2 samt att
dessa hyresavtal på Tillträdesdagen omförhandlats att gälla i andra hand mellan
Säljaren (Gotlands kommun) och hyresgästerna och att dessa inte inverkar på
giltigheten eller tillämpningen av det hyreskontrakt i första hand som skall träffas
mellan Köparen och Gotlands kommun (jfr punkt 13 nedan);

8.3

att räntebidrag har beviljats för Fastigheten. Det är parternas avsikt att dessa
räntebidrag så långt möjligt skall gottskrivas Säljaren antingen direkt eller genom reduktion i motsvarande mån av hyran enligt hyreskontrakt avseende Tingsbrogården;

8.4

att inga andra överenskommelser finns med hyresgästförening än de förhandlingsordningar som Gotlandshem har förhandlat;

8.5

att bebyggelsen på Fastigheten har skett i enlighet med bygglov, tillämpliga planer
och andra myndighetsbeslut samt att Fastigheten används i enlighet med bygglov,
tillämpliga planer och andra myndighetsbeslut;

8.6

att ingen personal har rätt till anställning hos Köparen som en konsekvens av
överlåtelsen av Fastigheten;

8.7

att Fastigheten inte är förorenad i sådan utsträckning att det uppstår kostnader för
eller skyldighet att utföra utredning, efterbehandling eller annan liknande åtgärd eller
att det inskränker Köparens möjligheter att använda Fastigheten, att det på Fastigheten inte förekommer ämnen i tankar, deponier eller annanstans, som kan medföra
att Fastigheten förorenas i sådan utsträckning samt att det på Fastigheten inte förekommer byggnadsmaterial eller liknande, utom viss asbest i rörisolering, som medför
särskilda kostnadskrävande åtgärder då arbeten utförs på Fastigheten.

8.8

att ingen hyresgäst i Fastigheten på Avtalsdagen har framfört krav som kan komma
att medföra kostnad, förlust eller skada för Köparen. Säljaren har inte kännedom om
omständighet som gör att sådant krav är att förvänta samt att det inte finns och inte
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heller kan förväntas föreläggande eller motsvarande från domstol eller myndighet beträffande Fastigheten eller beträffande den verksamhet som bedrivs på Fastigheten;
8.9

att de besiktningar och inspektioner som krävs enligt lagar och förordningar har
korrekt genomförts, inklusive godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK), och
att samtliga eventuella anmärkningar och påpekanden har åtgärdats;

8.10

att samtliga offentliga avgifter för Fastigheten, såsom i förekommande fall avseende
fjärrvärmeanslutningskostad, elanslutningskostnad, gatukostnader är betalda, och;

8.11

att Säljaren på Avtalsdagen inte är part i någon domstolstvist, skiljetvist, administrativt eller annat förfarande rörande Fastigheten och det finns inte skäl att anta att
sådant förfarande skall uppkomma.

9.

Förrättningskostnader m.m.
Köparen skall betala alla förrättningskostnader avseende fastighetsregleringen enligt
detta Avtal.

10.

Köparens övertagande av avtal
Säljaren skall på Tillträdesdagen tillse att Köparen övertar de avtal som gäller leveranser, drift och service för Fastigheten, bilaga 10. Säljaren skall, om det behövs,
snarast möjligt inhämta samtycke till partsbyte. Vägrar någon motpart samtycke skall
Säljaren informera Köparen om det. Säljaren skall i så fall se till att det ifrågavarande
avtalet sägs upp. Säljaren och Köparen skall under uppsägningstiden arrangera sina
förhållanden så att Köparen tillgodogörs och betalar för de nyttigheter som avtalet
avser.

11.

Förvaltning fram till Tillträdesdagen
Säljaren skall förvalta Fastigheten på sedvanligt sätt fram till Tillträdesdagen, såvida
inte annat överenskommes skriftligt. Säljaren förbinder sig att inte säga upp, förnya,
förlänga eller träffa nya hyresavtal, ingå andra avtal eller fatta viktigare beslut
rörande Fastigheten utan Köparens föregående skriftliga godkännande.

12.

Överlämnande av kvittens och andra handlingar

12.1

När Köparen på Tillträdesdagen har betalat Regleringsersättningen skall en av Säljaren upprättad kvittens överlämnas till Köparen.

12.2

Säljaren skall på Tillträdesdagen till Köparen överlämna de handlingar som kan vara
av betydelse för Köparen, såsom samtliga pantbrev, hyresavtal i original, alla
ritningar (inklusive uppdaterade relationsritningar), allt material rörande drift och
skötsel av Fastigheten (inklusive alla tekniska installationer), kartor,
bygglovshandlingar, VA-ritningar samt kopior på skattemyndighetens samtliga beslut
om skattskyldighet avseende Fastigheten. I den utsträckning ritningar och kartor finns
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i digital version skall även sådana överlämnas till Köparen. Säljaren skall dessutom
på Tillträdesdagen överlämna samtliga nycklar som hör till Fastigheten och som inte
endast innehas av hyresgäst.
13.

Villkor

13.1

Detta avtal är för sin giltighet villkorat av att följande övriga avtal träffas (och
åtgärder sker) mellan Säljaren och Köparen samt under (iii) tredje man:
(i)

Köpeavtal avseende fastigheten Gotland Bro Duss 2:2, genom vilket Köparen
förvärvar denna fastighet av Säljaren (och erhåller lagfart);

(ii)

Hyreskontrakt avseende Tingsbrogården, genom vilket Gotlands kommun hyr
denna av Köparen;

(iii)

Avtal med tredje man om drift, service och underhåll av Fastigheten och
fastigheten Gotland Bro Eriks 1:12.;

(iv)

Att fastighetsreglering avseende fastigheten Gotland Bro Eriks 1:12 enligt
ovan har kunnat genomföras genom beslut som har vunnit laga kraft senast
den 1 juli 2008, och;

(v)

Beslut av kommunfullmäktige och tekniska nämnden som innebär att
kommunen skall genomföra affären i huvudsaklig överensstämmelse med
ovan angivna avtal.

13.2

Om något av ovan under (i)-(iii) och(v) angivna villkor inte är uppfyllt senast den 31
december 2006 upphör detta avtal att gälla utan att någon av parterna har rätt till
ersättning från den andra parten.

14.

Tvist
Tvist med anledning av detta avtal, dess tillkomst eller bestånd skall avgöras av
allmän domstol.
---oo0oo---

Detta avtal har upprättats i två original, av vilka Säljaren och Köparen har tagit var sitt.

[Ort och datum]

[Ort och datum]

GOTLANDS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBOLAGET PREDIO
105 KB, u.ä.t. TINGSBROGÅRDEN
KB genom
NORDISK RENTING AB

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 11

2006-06-19

Verksamhetsområden för vatten och
spillvatten; fastställande
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-05-30, § 151

•

Ledningskontoret 2006-04-06

•

Tekniska nämnden 2006-03-22, § 63

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-30
2006-05-03

Ks § 151
Au § 129

Fastställande av verksamhetsområden för vatten och spillvatten
KS2006/0169-34
- Tekniska nämnden 2006-03-22, § 63
- Ledningskontoret 2006-04-06

Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområden för vatten och spillvatten inom Hangvars kyrkby – ett nytt område – och
utökning av nuvarande verksamhetsområden för Tofta, Sanda: Västergarn Klintehamn, Västergarn, Västerhejde, Ardre: Ljugarn och Öja: Burgsvik enligt
upprättade ritningar.
Enligt lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar är allmän VAanläggnings verksamhetsområde det område inom vilket vattenförsörjning eller avlopp
har ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Området ska vara fastställt till sina
gränser och huvudmannen för den allmänna anläggningen bestämmer dess verksamhetsområde och meddelar detta till länsstyrelsen.

Ledningskontoret redogör de rättsverkningar som fastställandet av verksamhetsområde har och det angelägna i att dessa områden uppdateras och fastställs.
Förslaget föreslås tillstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Upprättade förslag till verksamhetsområden för vatten och spillvatten i
Hangvars kyrkby (enligt ritning VA 3122-50), Tofta (enligt ritning VA 3122-2), Sanda:
Västergarn – Klintehamn (enligt ritning VA 3122-9), Västergarn (enligt ritning
VA 3122-9A), Västerhejde (enligt ritning VA 3122-10), Ardre: Ljugarn (enligt ritning
VA 3122-20) och Öja: Burgsvik (enligt ritning VA 3122-38) fastställs.
• Beslutet med tillhörande kartor översänds till länsstyrelsen.
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Dnr 2006/0169-34

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten inom
Gotlands kommun
Bakgrund
Tekniska nämnden har 2006-03-22 (§ 63) beslutat föreslå kommunfullmäktige
att fastställa nedan uppräknade verksamhetsområden för vatten och spillvatten, samt att tillställa länsstyrelsen beslut och kartor:
Område
Hangvars kyrkby (nytt)
Tofta (utökning)
Sanda, Västergarn-Klintehamn (utökning)
Västergarn (utökning)
Västerhejde (utökning)
Ardre, Ljugarn (utökning)
Öja, Burgsvik (utökning)

Ritningsnr
VA 3122 – 50
VA 3122 – 2
VA 3122 – 9
VA 3122 – 9A
VA 3122 –10
VA 3122 – 20
VA 3122 – 38

Enligt Lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (SFS 1970:244) är
allmän VA-anläggnings verksamhetsområde det område, inom vilket vattenförsörjning och/eller avlopp har ordnats eller skall ordnas genom anläggningen. Verksamhetsområdet skall vara fastställt till sina gränser. Huvudman för
allmän VA-anläggning bestämmer anläggningens verksamhetsområde. Huvudman för allmän VA-anläggning skall meddela länsstyrelsen vad han bestämt om anläggningens verksamhetsområde.
Bedömning
Syftet med fastställande av verksamhetsområde är dubbelriktat: dels har fastigheter som ligger inom fastställt område rätt till anslutning till och brukande
av vatten- och/eller avloppssystemen, dels har huvudmannen rätt att erhålla
ersättning för anslutningsmöjligheten. Med hänsyn till de rättsverkningar som
fastställande av verksamhetsområde innebär anser ledningskontoret det angeläget att verksamhetsområden uppdateras och fastställes.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Upprättade förslag till verksamhetsområden för vatten och spillvatten
inom ovan uppräknade områden fastställes
•

Beslutet med tillhörande kartor översändes till länsstyrelsen.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Lennart Johansson
planeringsstrateg

Dnr 2006/0169-34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-03-22
Dnr TN 2006/0426 21
Dnr TN 2006/0401 34

TN § 63 Verksamhetsområden för vatten och spillvatten inom
Gotlands kommun
Tekniska förvaltningen 2006-02-27

Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsområde för
vatten och spillvatten inom Hangvars kyrkby.
Förslag till utökning av befintliga verksamhetsområden för Tofta, Sanda –
delen Västergarn-Klintehamn, Västergarn, Västerhejde, Ardre-Ljugarn
samt Öja-Burgsvik har också upprättats. För de utökade områdena har
utdrag ur kartan över respektive verksamhetsområde bifogats.
Områdena är numrerade enligt följande i tekniska förvaltningens
driftavdelningen, arkiv:
Hangvars kyrkby
Tofta
Sanda, Västergarn-Klintehamn
Västergarn
Västerhejde
Ardre-Ljugarn
Öja, Burgsvik

VA 3122- 50
VA 3122 – 2
VA 3122 – 9
VA 3122 – 9A
VA 3122 – 10
VA 3122 – 20
VA 3122 – 38

Enligt VA-lagen skall huvudman för allmän VA-anläggning bestämma
anläggningens verksamhetsområde och meddela länsstyrelsen om detta.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden för
beslut i kommunstyrelsen
•

Kommunfullmäktige föreslås fastställa det föreslagna
verksamhetsområdet för Hangvars kyrkby samt utökningen av
verksamhetsområdena för Tofta, Sanda delen VästergarnKlintehamn, Västergarn, Västerhejde, Ardre-Ljugarn och ÖjaBurgsvik. Samtliga förslag är upprättade 2006-03-01

•

Beslut och kartor vidarebefordras till länsstyrelsen.

_____

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 63

2006-03-22

forts
Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF driftavd
Kommunstyrelsen/KF + handl och originalkartor

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2006-06-19

Samverkan mellan medicintekniska företag
och medarbetare inom offentlig hälso- och
sjukvård
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-04-20, § 119

•

Ledningskontoret 2006-03-09

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2005-11-21, § 382

•

Sveriges Kommuner och Landsting: 2005-10-07 A 05:63 (beslut), 2005-10-18
cirkulär 2005:92 och överenskommelsen

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-04-20
2006-04-04

Ks § 119
Au § 100

Samverkan mellan medicintekniska företag och medarbetare inom
offentlig hälso- och sjukvård
KS2005/0453-90
- Sveriges Kommuner och Landsting (2005-10-07, A 05:63) 2005-10-18, cirkulär 2005:92
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2005-11-21, § 382
- Ledningskontoret 2006-03-09

Sveriges Kommuner och Landsting har träffat överenskommelse med Sjukvårdens
Leverantörsförening och Svensk Instrument & Diagnostikaförening om samverkansformer mellan medarbetare inom hälso- och sjukvården och medicintekniska företag och rekommenderar att huvudmännen tillämpar den. Senare
kommer den att kompletteras med ett dokument om tolkning och tillämpning.
Överenskommelsen avses bilda samma ”etiska plattform” för samverkan som den
som gäller för samverkan inom läkemedelsområdet (kommunfullmäktige 2004-12-13,
§ 219).

Överenskommelsen är en slags ”uppförandekod” och gäller alla medarbetare och innehåller bl.a. förhållningssätt om information och utbildning från företag (t.ex. var och när
den ska förläggas, upplägget – inga sociala aktiviteter - samt finansiering av kostnaderna), sponsring och stipendier. Även situationer när medarbetare tillika har uppdrag
hos företaget regleras.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker att överenskommelsen ska tillämpas.
Ledningskontoret föreslår att den ska antas och tillämpas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Sjukvårdens Leverantörsförening och Svensk Instrument & Diagnostikaförening
om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den
offentliga hälso- och sjukvården antas och ska tillämpas i Gotlands kommun

2006-03-09

1(2)
Dnr KS 2005/0453-90

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Rekommendation om överenskommelse avseende samverksansformer
mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälsooch sjukvården
En överenskommelse har träffats mellan Sveriges Kommuner och Landsting
och Sjukvårdens Leverantörsförening och Svensk Instrument &
Diagnostikaförening om samverksansformer mellan medicintekniska företag
och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården. Överenskommelsen
gäller fr.o.m. 1 januari 2006 med sex månaders implementeringtid. Målet med
överenskommelsen är att skapa ett konsekvent och tillämpbart förhållningssätt
för relationerna mellan hälso- och sjukvården och företagen så att samarbetet
inte kan uppfattas som förtroendeskadligt eller kan ifrågasättas från juridisk
eller etisk utgångspunkt.
Denna överenskommelse tillsammans den överenskommelse som träffades
med läkemedelsföretagen under 2004, vilken antogs av kommunfullmäktige
2004-12-13, utgör den etiska plattformen som skall gälla för samverkan
mellan hälso- och sjukvården och den medicintekniska branschen samt
läkemedelsföretagen.
Överenskommelsen tillhandahåller regler som ska främja att samarbetet
bedrivs med gott omdöme, bibehållen trovärdighet och i enlighet med
gällande lagar och kollektivavtal samt branschens affärskod. Parterna kommer
gemensamt att upprätta ett dokument avseende tolkning och tillämpning av
överenskommelsen som stöd för sina respektive medlemmar.
Överenskommelsen ger sjukvårdshuvudmännen förbättrade möjligheter att få
en ändamålsenlig information och utbildning och övrig samverkan på
sjukvårdens villkor men den ställer även ökade krav på intern information och
uppföljning av medarbetarnas relationer med de medicintekniska företagen.
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För att överenskommelsen ska bli ett bra verktyg i det lokala samarbetet med
den medicintekniska branschen, bör därför varje sjukvårdshuvudman
•

i delegationsbestämmelser eller andra tillämpningsföreskrifter ange var
beslutsnivån ligger i överenskommelsens olika delar d.v.s. precisera vilken
befattning eller befattningshavare som skall utföra
sjukvårdshuvudmannens uppgifter i överenskommelsens olika delar,

•

sprida ökad kunskap till sina medarbetare om själva överenskommelsen
men även om de egna regelverken samt gällande lagstiftning som berör
området,

•

upparbeta rutiner för att få information om eventuella bisysslor, om sådana
rutiner inte finns,

•

i enlighet med överenskommelsen utfärda anvisningar för hur finansiering
av och deltagande i aktivitet eller annan samverkan med företag ska ske i
samband med upphandling och avrop,

•

ombesörja att vårdgivares avtal omfattas av överenskommelsen, om det i
dessa stadgas att produktförsörjningen ska tillgodoses genom
sjukvårdshuvudmannens upphandlingar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden, i sitt uppdrag som sjukvårdshuvudman, har
föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att överenskommelsen skall gälla i
Gotlands kommun.
Ledningskontoret instämmer med nämndens uppfattning att
överenskommelsen skall antas och tillämpas i Gotlands kommun vilket också
ligger i linje med syftet att erhålla samma etiska plattform för den aktuella
samverkan som redan finns mellan hälso- och sjukvården och
läkemedelsföretagen.

Ledningskontorets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Gotlands kommun skall anta och tillämpa överenskommelsen mellan Sveriges
Kommuner och Landsting och Sjukvårdens Leverantörsförening och Svensk
Instrument & Diagnostikaförening om samverksansformer mellan
medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälso- och
sjukvården.

Bo Dahllöf
regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

16

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

21 november 2005

HSN § 382. Överenskommelse om samverkansformer
mellan medicintekniska företag och medarbetare i den
offentliga hälso- och sjukvården A 05:63
–

HS 2005/0122, underlag A 05:63, KS 2005/0453-90

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att överenskommelsen skall tillämpas i Gotlands kommun
Tillämpning av; Överenskommelse om samverkansformer mellan
medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälso- och
sjukvården A 05:63Överenskommelsen reglerar följande
samverkanssituationer:
• Samverkansformer i samband med upphandling
• Serviceinformation
• Övriga informations- och utbildningsaktiviteter
• Förtäring, kostnader och ersättning
• Uppdrag
• Stöd till aktiviteter och sponsring
• Stipendier
• Referenskund
Eventuell övrig samverkan eller relationer mellan hälso- och sjukvårdens medarbetare och företag som inte innefattas i ovanstående ska även dessa präglas
av öppenhet och i alla väsentliga delar följa denna överenskommelse.
Landstingsförbundets styrelse rekommenderar landsting och regioner att
tillämpa övernskommelsen.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande

\\big_bag_server\vol1\hsf\grupp\hs\__hsn\_051121\21nov05.doc, 05-11-25
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2006-06-19

Detaljplan Visby Piggvaren (f.d. Göransgården); antagande
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-05-30, § 160

•

Ledningskontoret 2006-05-15

•

Byggnadsnämnden 2006-05-10, § 97

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-30
2006-05-15--17 och 19

Ks § 160
Au § 140

Detaljplan Visby Piggvaren 3 (Göransgården). Antagande
- Byggnadsnämnden 2006-05-10, § 97
- Ledningskontoret 2006-05-15

Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för
Visby Piggvaren 3 (f.d. Göransgården) för antagande i kommunfullmäktige.
Planen medger ombyggnad till hotell med ca 90 rum och möjliggör även
vårdverksamhet och bostäder. Yttranden och synpunkter under utställningen har
inte föranlett några ändringar av planförslaget. Länsstyrelsen har tillstyrkt det.
Kommunstyrelsen beslöt vid behandlingen av samrådsförslaget att planförslaget skulle
antas av kommunfullmäktige, eftersom det innebar en avvikelse från den fördjupade
översiktsplan som gäller för området och som anger ”vårdändamål” (kommunstyrelsen
2005-10-27, § 257).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Planförslaget antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2006-05-15

1(1)

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Visby Piggvaren 2 (Göransgården) – förslag till detaljplan, antagande
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har 2006-05-10 beslutat godkänna planförslaget samt att
översända planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.
Syftet med planen är att möjliggöra om- och tillbyggnad av Göransgården för
att tillskapa c:a 90 hotellrum. Förutom användning till bostäder, hotell, kontor
och konferens föreslås planförslaget även möjliggöra vårdverksamhet.
En markanvisningstävling resulterade i att vinnande bidrag föreslog att fastigheten skulle göras om till hotell. Byggnadsnämnden beslöt 2003-09-24 om
planuppdrag för att pröva förutsättningarna för det tilltänkta ändamålet. Samråd har genomförts med ett planförslag daterat 2005-06-01. Utställning med
ett planförslag daterat 2006-01-30 har genomförts 27 februari – 25 mars 2006.
Bedömning
Kommunstyrelsen beslöt under utställningen (2006-03-30, § 73) att lämna
planförslaget utan erinran. Inkomna synpunkter och yttranden under utställningen har inte föranlett några andra ändringar av planförslaget än vissa
smärre redaktionella justeringar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Upprättat förslag till detaljplan för Visby Piggvaren 2 antas.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Lennart Johansson

regiondirektör

planeringsstrateg
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2006-05-10

BN§ 97

Dnr 22004

Au§ 191
VISBY PIGGVAREN 2 - Detaljplan
Godkännande
__________________________________________________________________________
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget.

2.

Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande.

3.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan
Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om planändring.
Planförhållanden m m
För området gäller en detaljplan fastställd av länsstyrelsen 1969-10-02.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Visby Piggvaren 2, Göransgården, är i gällande detaljplan utlagt för allmänt ändamål och har
fram till 2004 utnyttjas för äldreboende. Fastigheten har därefter varit föremål för en
markanvisningstävling som resulterade i att det vinnande bidraget föreslog att fastigheten
skulle göras om till hotell.
Området måste därför planläggas för att pröva förutsättningarna för det tilltänkta ändamålet.
Planuppdrag
Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2003-09-24, § 195 med beslut om planuppdrag.
Stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 2005-06-01.
Samråd
Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2005-06-15, § 155 med beslut om samråd.
Samråd har skett med ett planförslag, daterat 2005-06-01. Stadsarkitektkontoret har i en
samrådsredogörelse redovisat inkomna synpunkter.
Utställning
Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2006-02-08, § 30, med beslut om utställning.
Planförslaget, daterat 2006-01-30, har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt
för granskning på stadsarkitektkontoret fr o m den 27 februari t o m den 25 mars 2006. De
yttranden som inkommit finns på stadsarkitektkontoret.
forts

forts § 97
De yttranden som inkommit föranleder ingen ändring av detaljplanen.
Stadsarkitektkontoret har i ett utlåtande redovisat inkomna yttranden och bemötanden, bilaga
97.
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden med godkännande överlämnar planförslaget
till kommunfullmäktige för antagande.
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.
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2006-06-19

Beräkning av tomträttsavgäld. Motioner och
medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-04-20, § 122

•

Ledningskontoret 2006-03-22

•

Motioner 2005-10-24 och 2005-10-21

•

Medborgarförslag 2005-11-21

•

Tekniska nämnden 2006-01-25, § 11

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

C
MOTION
Kommunfullmäktige
Gotlands Kommun

Angående beräkningsgrund för tomträttsavgälder och friköp av tomträtt
inom
Gotlands kommun.
Idag utgör markens taxeringsvärde grund för tomträttsavgälden och baserar
sig på en avgäldsränta om 3,75% av taxeringsvärdet . Likaså skall
tomträttsinnehavare erbjudas friköp av marken till ett pris motsvarande 80%
av det framräknade marknadsvärdet ( taxeringsvärde multiplicerat med 1,33 ) .
Eftersom avgälden regleras vart 20:e år kan följderna bli orimliga .
Följande exempel visar hur utfallet kan bli : Dagens avgäld medelsumma 2263 kr
per år . Med den nya taxeringen 2006 som grund blir kommande avgäld i
genomsnitt 15839 kr per år, alltså en höjning med ca 600% .
Tar man då även hänsyn till det förhöjda taxeringsvärdet och den därmed högre
fastighetsskatten kan det medföra orimligt stora ekonomiska konsekvenser för de
drabbade fastighetsägarna . Det kan inte vara meningen med tomträtt att folk skall
tvingas bort från hus och hem .
Vi hemställer därför
Att Beräkningsgrunden för tomträtter i Gotlands Kommun
ses över och ändras till exempelvis fast pris per kvadratmeter
tomtyta som indexuppräknas .
Att Friköp av tomträtt får ske till en lägre procentsats än 80 %
exempelvis 50% av marknadsvärdet .

Stånga 20051024

Pär Stenegärd

Eva Gahnström

Motion
MODERATA SAMLINGSPARTIET

Kommunfullmäktige
Gotlands kommun

på Gotland
Staffan Bergwall
TOMTRÄTTSAVGÄLDER INOM GOTLANDS KOMMUN.

Enligt nuvarande beräkningssystem av tomträttsavgäld faställs
avgälden för 20 år frammåt i tiden, beräkningsunderlaget grundar
sig på gällande taxeringsvärde för tomten. Nuvarande system för
beräkningen medför stora ekonomiska konsekvenser för tomträttsinnehavaren, som dessutom betalar fastighetsskatt på mark som
denne inte äger.

Därför föreslår jag.
att

beräkningsunderlaget ändras.

att

uppräkning ej sker efter 20 år, förslagsvis varje år.

att

avgälden indexregleras i stället för taxeringsvärdet
som beräkningsunderlag.

Visby 2005-10-21

Staffan Bergwall

(m)

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att ändra beräkningsgrunden för tomträttsavgäld och
friköp av tomt med tomträttsavtal så att avgäld och
friköp uppräknas med kostnadsprisindex för boende
baserat på de avtal som skrevs år 1987 och framåt.

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.

År 1987 betalades vid friköp 37 000 kr och avgäld
2 300 kr/år för en tmt på 700 kvm. Varför skall nu
en tomträttsinnehavare betala 340 000 kr för friköp,
en ökning med 819% eller betala tomträttsavgälden
16 000 kr/år, en ökning på 600% när boendeindex
under samma period gått upp 105%. Vi vill ha råd att
bo kvar och kräver en rättvis höjning. Se vidare bl.2
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

2005-11-21
Namnförtydligande

Elis Nilsson

Åke Dansell

Adress

Sundregatan 12

resp. Ekegatan 7

Postadress

621 43 Visby
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

Till Kommunfullmäktige

Visby 2005-11-16

MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE HÖJNING AV TOMTRÄTTSAVGÄLDER
OCH FRIKÖP AV TOMTER
Protestlistor som är inlämnade till Gotlands kommunen, visar att det varit en 100%
uppslutningen mot de aviserade avgiftshöjningarna. Många telefonsamtal vittnar om en stor
oro inför höjningen av tomträttsavgälderna och priset för att friköpa tomten.
Yttringarna har inkommit från speciellt pensionärer och barnfamiljer som uttryckt stor oro, att
om den föreslagna höjningen genomföres, skulle de vara tvungna att sälja fastigheten.
Stort missnöje har också framförts att fastighetsägarna 1987 blev rekommenderade från
fastighetskontoret att ej friköpa tomterna och så kommer nu en chockerande höjning av
avgifterna. Genom att anta vårt förslag kommer med stor sannolikhet många att friköpa sin
tomt. Det innebär att Gotlands kommun får en betydande inkomst de närmaste åren för dessa
friköp Kommunen slipper också fortsättningsvis administrativa kostnader varje år för
tomträttsavgälderna.
FÖRSLAG
Med hänvisning till förut inlämnad handling angående tomträttsavgälderna och friköp, har
undertecknade fastighetsägare följande förslag till prissättning.
Varför skall de som inte friköpte tomterna 1987 behandlas annorlunda i denna omgång.
Rättvist vore att indexuppräkna tomtpriset från 1987.
Räntan 1986 för ett lån på 37.000:- kostade per år 4.800:-, räntesatsen var då ca 13,4%, vilket
gjorde att det var dyrt att ta ett lån vid denna tidpunkt.
Konsumentprisindex
Konsumentprisindex för boende från 1987 till 2004 har ökat med 105%.
Vi föreslår beräkning av tomtpris med ledning av ovanstående. ( beräknat på tomt ca 700
kvm) Friköpspriset 1987 var alltså 37.000:- kr.
Uppräknat med boendeindex enligt ovan skulle priset idag bli 75.850:- kr
Detta förslag anser vi också skall ligga till grund för tomträttsavgälden för de som eventuellt
inte friköper sin tomt.
Elis Nilsson, Sundregatan 12,

Åke Dansell Ekegatan 7

Hans Bergvall Ölandsgatan, Niklas Karlsson Västgötagatan, Bosse Larsson Västgötagatan
Lisen Dahlgren Fröjelgatan

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-04-20
2006-04-04

Ks § 122
Au § 103

Motioner och medborgarförslag om beräkning av tomträttsavgäld
m.m.
KS2005/0435, 0439 och 0476-25
- Motion 2005-10-24
- Motion 2005-10-21
- Medborgarförslag 2005-11-22
- Tekniska nämnden 2006-01-25, § 11
- Ledningskontoret 2006-03-22

Pär Stenegärd (c) och Eva Gahnström (c) har i motion hemställt dels att beräkningsgrunden för tomträttsavgälden ska ändras i för tomträttshavaren gynnsam
riktning, t.ex. ett fast pris per kvm som indexuppräknas. De har också föreslagit
att tomträtter ska få friköpas till ett lägre pris (anm: än vad som då var fallet); t.ex.
50% i stället för 80% av marknadsvärdet.
Staffan Bergwall (m) har i motion också föreslagit att grunderna för beräkning
tomträttsavgälden ska ändras, att den ska räknas upp varje år i stället för efter
20 år, samt att avgälden ska indexregleras och taxeringsvärdet inte användas som
beräkningsunderlag.
Elis Nilsson och Åke Dansell har i medborgarförslag föreslagit att både beräkningsgrunden för tomträttsavgälden och friköp av tomträtten ska ändras och
beräknas på de avtal som träffades 1987 och räknas upp med kostnadsprisindex.
K o m m u n f u l l m ä k t i g e beslöt i februari 2006 (§ 2) att ändra regeln för det pris som
ska sättas för friköp av tomträtter för småhus. Priset motsvarar numer 40% av det
marknadsvärde som räknas fram med utgångspunkt i gällande taxeringsvärde. År 2003
hade reglerna för beräkning av tomträttsavgäld och friköp av tomträtt ändrats från att ha
varit oförändrade sedan 1991 (kommunfullmäktige § 144).

Tekniska nämnden har avstyrkt förslagen om ändring av beräkningen av tomträttsavgälden; de skulle, enligt nämnden, åtminstone i Visby, innebära avgälder i
samma storleksordning som med gällande bestämmelser. Förslaget om årlig uppräkning avstyrks med hänvisning till gällande författning. Förslagen om ändring
av bestämmelserna om friköp föreslås besvarade genom hänvisning till den ändring som kommunfullmäktige nyligen vidtagit.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag tillstyrks.

forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-04-20
2006-04-04

Ks § 122 forts
Au § 103

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Förslagen om ändrade regler för friköp av tomträtter för småhus anses
besvarade med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut § 2/2006.

• Förslagen om ändrad grund för beräkning av tomträttsavgälden avslås.

2006-03-22

1(2)
Dnr KS 2005/0435-25,
KS 2005/0439-25,
KS 2005/0476-25

Ledningskontoret
Anders Gripne
Kommunstyrelsen

Motioner och medborgarförslag.
Beräkningsgrund för tomträttsavgälder och friköp av
tomträtt inom Gotlands kommun
Centerpartisterna Pär Stenegärd och Eva Gahnström hemställer i en motion
daterad 2005-10-24 om att beräkningsgrunden för tomträtter i Gotlands
kommun ses över och ändras till exempelvis fast pris per kvadratmeter tomtyta
som indexuppräknas, samt att friköp av tomträtt får ske till en lägre
procentsats än 80%, exempelvis 50% av marknadsvärdet.
Staffan Bergwall, moderata samlingspartiet, föreslår 2005-10-21 att
beräkningsunderlaget för tomträttsavgäld ändras, att uppräkning ej sker efter
20 år utan förslagsvis varje år, samt att avgälden indexregleras istället för att
använda taxeringsvärdet som beräkningsunderlag.
Elis Nilsson och Åke Dansell föreslår i ett medborgarförslag daterat 2005-1121, att beräkningsgrunden för tomträttsavgäld och friköp av tomt med
tomträttsavtal ändras så att avgäld och friköp uppräknas med
kostnadsprisindex för boende baserat på de avtal som skrevs år 1987 och
framåt.
Tekniska nämnden har 2006-01-25 (§ 11) behandlat dessa frågor och föreslår
kommunstyrelsen att motionerna och medborgarförslaget rörande avgälden
avslås, och att motionerna och medborgarförslaget rörande friköpspris
hänvisas till tidigare beslut i tekniska nämnden 2005-11-23.

Pris vid friköp av tomträtt
De förslag som framförs av Pär Stenegärds och Eva Gahnströms motion samt
av Elis Nilssons och Åke Dansells medborgarförslag avseende pris vid friköp
av tomträtt har redan behandlats. Kommunfullmäktige beslutade 2006-02-20
(§ 2) att ”Tomträttsinnehavare ska erbjudas att friköpa sin tomträtt till ett pris
motsvarande 40% av det marknadsvärde som räknas fram utifrån gällande
taxeringsvärde för marken för tomträtten.”
Riktlinjer för beräkning av framtida friköpspris har sålunda fastställts av
kommunfullmäktige.
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Beräkningsgrunden för tomträttsavgäld
Övriga förslag i motionerna och medborgarförslaget avser ändringar av
beräkningsgrunden för tomträttsavgäld. Olika alternativ föreslås som grundar
sig på årliga indexuppräkningar istället för att som idag ändra avgälden vart
20:e år.
Av de regler som gäller inom Gotlands kommun idag framgår följande
beräkningsgrund för tomträttsavgälden: ”Vid avgäldsreglering av tomträtter
för småhus skall markvärdet beräknas med utgångspunkt i taxeringsvärdet på
mark för småhus och avgäldsräntan 3,75 procent användas.”
Tekniska nämnden har redogjort för de lagliga hinder som föreligger för att
årligen ändra avgälden (avgälden skall utgå med oförändrat belopp i perioder
om minst 10 år) samt för lagstiftarens intentioner bakom nuvarande
beräkningsgrund för avgälden (”avgälden bör motsvara skälig ränta å det
uppskattade markvärdet”). Med hänvisning till detta skall förslagen avslås.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•
•

Förslagen i motion och medborgarförslag avseende pris vid friköp av
tomträtt anses besvarade med hänvisning till beslut i kommunfullmäktige
2006-02-20.
Förslagen i motionerna och medborgarförslaget gällande ändringar av
beräkningsgrunden för tomträttsavgäld avslås.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-01-25
Dnr TN 2005/2052 26, 2005/2050 26
Dnr TN 2005/2294 26, 2005/2039 26

TN § 11

Motioner och medborgarförslag.
Beräkningsgrund för tomträttsavgälder och
friköp av tomträtt inom Gotlands kommun
Motion 2005-10-21
Motion 2005-10-24
Medborgarförslag 2005-11-21
Skrivelse 2005-10-31
Tekniska förvaltningen 2006-01-04
Au § 3

I en motion föreslår centerpartisterna Pär Stenegärd och Eva Gahnström att
friköpspriset av småhustomträtter skall sänkas till 50% av marknadsvärdet
och i medborgarförslag föreslår tomträttsinnehavarna Elis Nilsson och Åke
Dansell att friköpspriset skall indexuppräknas från 1987 års friköpspriser.
Eftersom Tekniska nämnden redan har tagit ett beslut om förslag till ändrade
friköpsregler hänvisas samtliga motioner och medborgarförslag rörande
dessa frågor till detta beslut som innebär att friköpspriset sänks från 80% till
40% av marknadsvärdet. Detta förslag kommer att behandlas av fullmäktige
den 2006-02-20.
Staffan Bergwall, moderata samlingspartiet, vill i sin motion 2005-10-21, att
avgälden skall uppräknas varje år. Eftersom detta uttryckligen strider mot
10 § 13 kapitlet i Jordabalken ”avgälden skall utgå med oförändrat belopp
under vissa tidsperioder. Om ej längre tid överenskommes, utgör varje
period tio år” föreslås denna motion avslås.
Ett bakomliggande syfte med tomträttsinstitutet är att det allmänna skall
tillgodogöra sig de markvärdesstegringar som beror på tätortens tillväxt
och infrastrukturella satsningar. Lagstiftarens intention är att ”avgälden bör
motsvara skälig ränta å det uppskattade markvärdet” (SOU 1952:28 s83).
Av detta följer att avgälden skall följa marknadsvärdet för fastigheter. På
Gotland är, enligt beslut i KF 2003-06-18, avgäldsräntan för
småhustomträtter 3,75% av marknadsvärdet, vilket är en ränta i nivå med
de flesta kommuner i Sverige (se t.ex. Villaägarnas enkätundersökning
2005).
Att utgå från taxeringsvärden är praktiskt eftersom denna utgår från en
värdering av fastighetsmarknaden vilket utförs av professionella värderare
och uppdateras vart tredje år.
Staffan Bergwall föreslår att beräkningsunderlaget ändras och istället för
taxeringsvärdet som beräkningsunderlag skall avgälden indexregleras. Pär
Stenegärd och Eva Gahnström föreslår att beräkningsunderlaget ändras till
ett kvadratmeterpris som indexregleras. Elis Nilsson och Åke Dansell
föreslår i sitt medborgarförslag att avgälden uppräknas med
konsumentprisindex utifrån 1987 års avtal.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 11

2006-01-25

forts

Ett kvadratmeterpris eller annan beräkningsgrund måste, enligt
resonemanget i stycket ovan, liksom taxeringsvärdet, utgå från en
uppskattning av marknadsvärdet. Skall detta värde uppräknas med index
måste det vara ett index för fastighetspriser och inte för konsumentpriser.
Samtliga utom en av de 215 tomträtter för en- och tvåfamiljshus i Gotlands
kommun är belägna i Visby och ett fastighetsprisindex måste därför tas
fram för Visby eftersom prisutvecklingen där skiljer sig åt från kommunen
i helhet. Fastighetsvärden uppräknade med detta index borde rimligen
hamna i närheten av det taxerade värdet uppräknat till marknadsnivå varför
ett byte av beräkningsgrund förefaller omotiverat. Avslag föreslås på dessa
motioner.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att motionerna och
medborgarförslaget rörande avgälden avslås och motionerna samt
medborgarförslaget rörande friköpspris hänvisas till tidigare beslut i
tekniska nämnden 2005-11-23.
_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Protokollsutdrag:
TF plan- och exploatering
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare
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2006-01-04

Per Seigerlund

Kommunfullmäktige
Gotlands kommun

Motion och medborgarförslag om ändrade grunder för beräkning av
avgäld och friköpspriser för småhustomträtter
I en motion daterad 2005-10-24 föreslår centerpartisterna Pär Stenegärd och
Eva Gahnström att friköpspriset av småhustomträtter skall sänkas till 50% av
marknadsvärdet och i medborgarförslaget daterat 2005-11-21 föreslår
tomträttsinnehavarna Elis Nilsson och Åke Dansell att friköpspriset skall
indexuppräknas från 1987 års friköpspriser. Eftersom Tekniska nämnden redan
har tagit ett beslut om förslag till ändrade friköpsregler hänvisas samtliga
motioner och medborgarförslag rörande dessa frågor till detta beslut som
innebär att friköpspriset sänks från 80% till 40% av marknadsvärdet. Detta
förslag kommer att behandlas av fullmäktige den 2006-02-20.
Staffan Bergwall, moderata samlingspartiet, vill i sin motion 2005-10-21, att
avgälden skall uppräknas varje år. Eftersom detta uttryckligen strider mot 10 §
13 kapitlet i Jordabalken ”avgälden skall utgå med oförändrat belopp under
vissa tidsperioder. Om ej längre tid överenskommes, utgör varje period tio år”
föreslås denna motion avslås.

Ett bakomliggande syfte med tomträttsinstitutet är att det allmänna skall
tillgodogöra sig de markvärdesstegringar som beror på tätortens tillväxt och
infrastrukturella satsningar. Lagstiftarens intention är att ”avgälden bör
motsvara skälig ränta å det uppskattade markvärdet” (SOU 1952:28 s83). Av
detta följer att avgälden skall följa marknadsvärdet för fastigheter. På Gotland
är, enligt beslut i KF 2003-06-18, avgäldsräntan för småhustomträtter 3,75%
av marknadsvärdet, vilket är en ränta i nivå med de flesta kommuner i Sverige
(se t.ex. Villaägarnas enkätundersökning 2005). Att utgå från taxeringsvärden
är praktiskt eftersom denna utgår från en värdering av fastighetsmarknaden
vilket utförs av professionella värderare och uppdateras vart tredje år.
Staffan Bergwall föreslår att beräkningsunderlaget ändras och istället för
taxeringsvärdet som beräkningsunderlag skall avgälden indexregleras. Pär
Stenegärd och Eva Gahnström föreslår att beräkningsunderlaget ändras till ett
kvadratmeterpris som indexregleras. Elis Nilsson och Åke Dansell föreslår i sitt
medborgarförslag att avgälden uppräknas med konsumentprisindex utifrån
1987 års avtal. Som nämnts ovan är en årlig uppräkning av avgälden inte
möjlig och därför kan en indexuppräkning endast komma ifråga vid de tillfällen
då avgälden skall regleras. Ett kvadratmeterpris eller annan beräkningsgrund
måste, enligt resonemanget i stycket ovan, liksom taxeringsvärdet, utgå från
en
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uppskattning av marknadsvärdet. Skall detta värde uppräknas med index
måste det vara ett index för fastighetspriser och inte för konsumentpriser.
Eftersom samtliga utom en av de 215 tomträtter för en- och tvåfamiljshus i
Gotlands kommun är belägna i Visby och ett fastighetsprisindex måste därför
tas fram för Visby eftersom prisutvecklingen där skiljer sig åt från kommunen i
helhet. Fastighetsvärden uppräknade med detta index rimligen borde hamna i
närheten av det taxerade värdet uppräknat till marknadsnivå förefaller ett byte
av beräkningsgrund omotiverat. Avslag föreslås på dessa motioner.

Tekniska nämndens förslag till beslut av kommunfullmäktige
Motionerna och medborgarförslaget rörande avgälden avslås och motionerna
samt medborgarförslaget rörande friköpspris hänvisas till tidigare beslut i
tekniska nämnden 2005-11-23.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
teknisk direktör

Lars-Gunnar Wedin
exploateringschef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 15

2006-06-19

Inrättande av äldrecenter. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-04-20, § 124

•

Ledningskontoret 2006-04-10

•

Motion 2005-11-28

•

Social- och omsorgsnämnden 2006-02-16, § 14

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-04-10, § 432

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

Motion

2005-11-28
Till
Kommunfullmäktige i Gotlands Kommun

Äldrecenter
Trygghet är viktigt för alla åldrar och inte minst för våra äldre på Gotland. En av de
viktigaste faktorerna för ”kvarboende” är att hemmiljön känns säker och att man
upplever att det är nära till den vård och omsorg den äldre anser sig behöva. För att
kunna tillhandahålla detta så måste det skapas äldrecentrum integrerat i samhället på
flera platser på Gotland. Äldrecentret byggs kring bostäder för äldre som tillhandahålls
utan prövning av socialtjänst/biståndshandläggare.
Inom äldrecentret skall det finnas lokaler som möjliggör olika typer av aktiviteter som
gymnastik, slöjd eller ”bara” en mötesplats. De här aktiviteterna bejakar det friska hos
individen och ger fler meningsfyllda år till livet.
Inom äldrecentret skall finnas tillgång till olika kompetenser där distriktsköterskan är en
central person. Distriktssköterskan ansvarar för en uppsökande verksamhet genom att
göra ett orienterande besök i samband med 80-årsdagen. Distriktssköterskan har tillgång
till arbetsterapeut och sjukgymnast för att kunna optimera stödet av det friska hos varje
individ. Vid behov görs bedömning av biståndshandläggare och hemtjänst kan kopplas
in. Den medicinska vården sköts av den patientansvarige distriktsläkaren.
Äldrecentret skall alltid ställa den äldres behov i centrum med sikte på friskvård
meningsfull fritid och rehabilitering. Bostäderna är så flexibla att de kan användas
utifrån skilda behov av stöd och vård. Inom äldrecentret skall finnas platser i särskilt
boende
(SÄBO), för de som har ett omfattande omvårdnadsbehov. SÄBO skall ha dygnet runt
bemanning där boendebehovet bedöms av biståndshandläggare.
En uppbyggnad av äldrecenter förutsätter engagemang från flera olika nämnder
förvaltningar och bolag inom Gotlands kommun (HSN/HSF, SON/SOF, TN/TF,
Gotlandshem).
Kommunstyrelsen och Ledningskontoret skall därför leda arbetet med att planera för
och genomföra uppbyggnaden av äldrecenter på 6-10 platser på Gotland.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:
att
pågående utredningsarbete inom SON avbryts
att
Kommunstyrelsen få i uppdrag att samordna och leda arbetet med att
genomföra äldrecenter enligt ovan.
att
förslag skall lämnas för beslut i Kf före utgången av 2006.

Eva Nypelius (c)

Lena Celion (m) Bror Lindahl (fp) Yngve Andersson (kd)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-04-20
2006-04-04

Ks § 124
Au § 105

Motion. Inrättande av äldrecenter
KS2005/0485-83
- Motion 2005-11-28
- Social- och omsorgsnämnden 2006-02-16, § 14
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-04-10, § 432
- Ledningskontoret 2006-04-10

Eva Nypelius (c), Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Yngve Andersson (kd)
har i motion föreslagit att ”pågående utredningsarbete” inom social- och omsorgsnämnden ska ”avbrytas”. Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt kommunstyrelsen att samordna och leda arbetet med att genomföra äldrecenter enligt vad som
närmare beskrivs i motionen. Före utgången av 2006 ska ett slutligt berett förslag
föreligga för behandling i kommunfullmäktige. I motionen föreslås inrättande av
mellan sex och tio äldrecenter som inrymmer bostäder, hälso- och sjukvårdsresurser, sociala resurser och fritidsaktiviteter.
Social- och omsorgsnämnden har avstyrkt motionen. I utlåtande till nämnden har
social- och omsorgsförvaltningen redogjort för det systematiska utvecklingsprogram som bedrivs, samt andra beslut och utredningar, som har betydelse för
utformningen av den framtida äldreomsorgen m.m.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt motionen.
Social- och omsorgsnämnden svarar för utveckling och planering av sin verksamhet och ska därvid samverka med andra som berörs av verksamheten. Det finns,
enligt ledningskontoret, ingen anledning att ändra den ansvarsfördelning som
anges i av kommunfullmäktige beslutade reglementen. Motionen föreslås därför
avstyrkas.
Yrkande:
•

Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Lena Celion (m) och Bror
Lindahl (fp), att motionen skulle tillstyrkas på så sätt att kommunstyrelsen
skulle få i uppdrag att samordna och leda det fortsatta arbetet med att
genomföra äldrecenter enligt intentionerna i motionen med beaktande av
social- och omsorgsnämndens utredningsarbete.

•

Björn Jansson (s) och Brittis Benzler (v) avstyrkte Eva Nypelius’ yrkande.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-04-20
2006-04-04

Ks § 124 forts
Au § 105

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Eva Nypelius’ yrkande
och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för ledningskontorets förslag och NEJ för Eva Nypelius’ yrkande. 9 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Eric
Martell (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Leif Dahlby (s), Brittis Benzler (v),
Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan Lundgren (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
beslutat i enlighet med ledningskontorets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen avslås.

2006-04-10
Dnr KS 2005/0485-83
Ledningskontoret
Eva Sellberg

Kommunstyrelsen

Motion om uppbyggande av äldrecenter

I motion har Eva Nypelius (c), Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp), och Yngve
Andersson (kd) lämnat följande förslag
- att pågående utredningsarbete inom SON avbryts,
- att KS får i uppdrag att samordna och leda arbetet med att genomföra
äldrecenter.
- att förslag skall lämnas för beslut i kommunfullmäktige före utgången av
2006.
Av motionen framgår att en av de viktigaste faktorerna för ”kvarboende” är att
hemmiljön känns säker och att man upplever att det är nära till den vård och
omsorg den äldre anser sig behöva. För att kunna tillhandahålla detta så måste
det skapas äldrecentrum integrerat i samhället på flera platser på Gotland.
Äldrecentret byggs kring bostäder för äldre som tillhandahålls utan prövning
av socialtjänst/biståndshandläggare.
Inom äldrecentret ska finnas tillgång till olika kompetenser där
distriktsköterskan är en central person som ska ansvara för en uppsökande
verksamhet i samband med 80-årsdagen. Tillgång ska finnas till arbetsterapeut
och sjukgymnast. Vid behov görs bedömning av biståndshandläggare och
hemtjänst kan kopplas in. Den medicinska vården sköts av den
patientsansvarige läkaren. Bostäderna är så flexibla att de kan användas
utifrån skilda behov av stöd och vård. Inom äldrecentret ska finnas platser i
särskilt boende, som har dygnet runt bemanning. En uppbyggnad av
äldrecenter förutsätter engagemang från flera olika nämnder, förvaltningar och
bolag inom kommunen (HSN/HSF, SON/SOF, TN/TF; Gotlandshem).
Kommunstyrelsen och ledningskontoret skall därför leda arbetet med att
planera.
Av social- och omsorgsnämndens yttrande framgår att nämnden har
kommunfullmäktiges uppdrag att utifrån givna mål och resurser ansvara för,
leda och utveckla äldreomsorg inom Gotlands kommun samt svara för
myndighetsutövning som skapar förtroende och rättssäkerhet.
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Nämnden redovisar ett antal pågående prioriterade utvecklingsprogram för
äldreomsorgen. Social- och omsorgsnämnden har i december 2005 beslutat att
ge förvaltningen i uppdrag att beskriva den goda visionen för äldreomsorgen,
vilket kommer innebära att nämnden ytterligare kommer att fördjupa
utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Förvaltningen är även representerad i
Framtidsutredningen för hälso- och sjukvården samt Hemsjukvårdsutredningen. Under 2006 kommer en extern konsult på uppdrag av
kommunstyrelsens Framtidsutredning att redovisa underlag och förslag till hur
närvård, specialistvård och samverkan ska utformas på Gotland framöver.
Social- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Av hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande framgår att primärvården på
Gotland ansvarar för all sjukvård för personer boende på Gotland förutom
sjuksköterskeinsatser i särskilda boenden. Vårdteamen på vårdcentralerna har
god kännedom om sina patienter, särskilt de gamla multisjuka. Uppsökande
verksamhet genom hembesök vid en viss ålder har tidigare bedrivits men inte
bedömts som kostnadseffektiv och är inte alltid uppskattad av friska äldre.
Frågan är åter aktuell. Av yttrandet framgår att utvecklings- och
förbättringsarbete pågår inom vård och omsorg för äldre i både SOF och HSF.
I Framtidsutredningen samverkar representanter från båda förvaltningarna.
Hänsyn till många faktorer både lokalt och nationellt måste tas i utformningen
av sjukvårdens och äldreomsorgen framtida åtaganden och samarbete. Innan
de övergripande frågorna är besvarade kan det vara svårt att lösa isolerade
delar av verksamheterna på ett hållbart sätt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Ledningskontorets bedömning
Ledningskontoret anser att motionen belyser angelägna frågor för att utveckla
insatser och stöd för äldre personer oavsett om det handlar om bistånds bedömda insatser, hälso- och sjukvårdsinsatser eller samhällsplanering för
personer som idag inte har behov av insatser från äldreomsorg eller hälso- och
sjukvård. Social- och omsorgsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden
redovisar att det inom vården och omsorgen om äldre personer pågår ett flertal
utvecklingsarbeten som mycket väl motsvarar motionens inriktning för
utveckling av olika insatser till äldre personer framöver.
Kommunfullmäktige har genom reglementen lagt ansvaret på social- och
omsorgsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden att planera, utveckla och
organisera verksamheter för vård och omsorg för bl.a. äldre personer liksom
att samverka med andra förvaltningar och andra aktörer som ansvarar för
samhällsplanering.
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Ledningskontoret anser att ansvarsfördelningen enligt gällande reglementen
inte ska förändras. Ledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Bo Dahllöf
regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

16 februari 2006

SON § 14
Motion om ”Äldrecenter” - remissyttrande
•

Dnr SON 2005/0163-83

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har begärt social- och omsorgsnämndens yttrande över motion om
äldrecenter som inkommit till kommunfullmäktige från representanter för de
borgerliga partierna (centern, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna).
Motionärerna hemställer att äldrecenter ska uppföras på 6-10 platser på Gotland.
Med hänvisning till detta föreslår motionärerna följande:
att pågående utredningsarbete inom social- och omsorgsnämnden avbryts
att kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och leda arbetet med att
genomföra äldrecenter
att förslag skall lämnas för beslut i kommunfullmäktige före utgången av 2006.
I förvaltningens förslag till yttrande uppges att social- och omsorgsnämnden har
ansvar för att leda och utveckla äldreomsorgen i Gotlands kommun. Ledningsfunktionen och ansvariga tjänstemän inom social- och omsorgsförvaltningen arbetar
utifrån de beslut nämnden fattar.
Under 2005 har äldreomsorgen varit ett prioriterat utvecklingsområde, utveckling av
hemtjänsten, insatser som underlättar kvarboende med bl a utveckling av insatser för
personer med demenssjukdomar, öppna dagcentraler för gemenskap och aktiviteter,
förbättring av boendestandard i särskilt boende, särskilda boenden spridda över hela
ön, riktade seniorbostäder utan krav på biståndsbedömning och fortsatt satsning på
anhörigstöd. Inom flera områden har även förändringsarbetet påbörjats.
I december 2005 beslutade nämnden dessutom att tilldela förvaltningen i uppdrag att
ytterligare beskriva den goda visionen inom äldreomsorg. Vilket innebär att nämnden
ytterligare kommer att fördjupa utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. De områden
och den utveckling som social- och omsorgsnämnden beslutat om under 2006
överensstämmer med den målsättning som motionen behandlar. Den fortsatta
utvecklingen vad gäller hälso- och sjukvårdens insatser och organisation påverkas i
hög grad av de beslut som fattas inom ramen för Hemsjukvårdsutredningen och
Specialistvårdens omfattning på ön (jouråtagande) respektive närvård.
Förvaltningens förslag är att nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.

forts

justerare

Utdragsbestyrkande

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

16 februari 2006

Forts SON § 14

Yrkanden:
Inga-Lill Ringbom, c yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen anses
besvarad med förvaltningens förslag till yttrande i ärendet.
Bror Lindahl, fp, yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.
Roland Norbäck, v, yrkar bifall till förvaltningens förslag att nämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen, med instämmande från ordföranden.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de tre yrkandena och finner att majoritet vunnits för
Norbäcks yrkande.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

Social- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om
”Äldrecenter”.

___
Vid nämndens sammanträde lämnas följande yrkanden:
Inga-Lill Ringbom, c yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen
anses besvarad med förvaltningens förslag till yttrande i ärendet. Göran Örtbrant, m
instämmer i Ringboms yrkande.
Bror Lindahl, fp, yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Roland Norbäck, v, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med instämmande från
Leif Andreasson, s.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ringboms och
Lindahls yrkanden och finner att majoritet vunnits för arbetsutskottets förslag.
Social- och omsorgsnämndens beslut
Social- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om
”Äldrecenter”.

___
Beslutet meddelas:
Kommunstyrelsen
Ia Lönngren och Inger Öberg, SoF

justerare

Utdragsbestyrkande

1(5)
2006-01-27
.

Social- och omsorgsförvaltningen
Ia Lönngren

Social- och omsorgsnämnden

Motion angående Äldrecenter

Bakgrund
Representanter från de borgerliga partierna (centern, moderaterna, folkpartiet
och kristdemokraterna) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige.
I motionen hemställer representanterna att det skall uppföras 6-10 äldrecenter
på Gotland. I motionen föreslår representanterna vidare följande:
- att pågående utredningsarbetet inom SON avbryts,
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och leda arbetet med
att genomföra äldrecenter
- att förslag skall lämnas för beslut i Kommunfullmäktige före utgången
av 2006.
Social- och omsorgsnämndens uppdrag
Nämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att utifrån givna mål och resurser
ansvara för, leda och utveckla äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade
samt individ och familjeomsorg. Svara för myndighetsutövning som skapar
förtroende och rättssäkerhet.
Social- och omsorgsnämndens utvecklingsprogram – äldreomsorg
2005
Framtidens äldre kommer att vara betydligt fler än de äldre är idag.
Framtidens äldreomsorg kommer förutom hälsotillståndet att påverkas av
många olika faktorer. De nya och annorlunda förutsättningarna ställer krav på
insatserna från social och omsorgsnämndens sida. För att äldreomsorgen skall
leva upp till de krav på god respektive skälig vård, service och omsorg krävs
ett samlat och långsiktigt program som innefattar de insatser, åtgärder och
medel som kan anses rimliga utifrån lagstiftning, ekonomi och politiska mål.
Mot bakgrund av ovanstående beslutade social- och omsorgsnämnden i
februari 2005 att anta ett antal prioriterade utvecklingsprogram för
äldreomsorgen. Förvaltningens ledningsgrupp fick ansvaret för uppdragets
planering, ledning och styrning. Totalt omfattade det tio program varav
nedanstående fick särskild uppmärksamhet:

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@son.gotland.se

1. revidering av riktlinjer för bistånd enligt SoL avseende äldreomsorg
och omsorg om funktionshindrade
2. särskilt boende för service och omvårdnad för äldre
3. behov av korttidsplatser
4. dagverksamhet-dagcentraler
5. utveckling av demensvården
I juni 2005 beslutade social- och omsorgsnämnden utifrån förvaltningens
underlag om ett antal förändringar bla följande:
1. förändrade riktlinjer fr o m 1 juli 2005
2. revidering strukturplanen för särskilt boende under hösten 2005 med
kostandsanalys över omvandling till särskilt boende heldygnsomsorg
alternativt avveckling som särskilt boende.
3. utöka antal korttidsplatser
4. dagverksamhet för äldre inriktas på att vara öppna mötesplatser för
äldre och i första hand för personer som bor i ordinärt boende (inget
krav på biståndsbeslut).
5. revidering av demensvårdprogram, centrering av dagverksamhet för
personer med demenssjukdomar i anslutning till demensboende och
tillskapande av korttidsplatser/växelvårdsplatser/trygghetsplatser för
personer med demenssjukdomar.

Utifrån nämndens beslut i juni har förvaltningen under hösten 2005 särskilt
arbetat med att ta fram faktaunderlag för beslutsfattande avseende särskilt
boende. Faktaunderlaget redovisades för social- och omsorgsnämnden i
december 2005. Delar av faktaunderlaget redovisas nedan.
Särskilt boende på Gotland
I oktober 2005 fanns det inom social- och omsorgsförvaltningen cirka 830
lägenheter/platser för permanent boende varav 149 platser i enskild
regi/entreprenad. Totalt är 186 lägenheter/platser avsedda för personer med
demenssjukdomar varav 54 i enskild regi. Särskilda boenden i Gotlands
kommun består för närvarande av två former.
Över tiden har det alltjämt varit ett överskott på lediga platser samtidigt som
det funnits personer som väntat på särskilt boende. Lediga platser och antal
personer som väntar på särskilt boende är ögonblicksbilder. De
lägenheter/platser som varit lediga över tid, har företrädesvis funnits vid
särskilt boende utan heldygnsomsorg. De personer som beviljats särskilt
boende kan som regel erbjudas detta inom rimlig tid dvs tre månader.

Förr var det vanligt att särskilt boende utgjorde en bostad under lång tid, 5-10
år var inte ovanligt. I takt med att hemtjänst och hemsjukvård byggs ut är i
stället den tid man behöver bo i särskilt boende betydligt kortare, oftare

2

mindre än ett år (Aktuellt om äldreomsorgen 2004). Detta ökar tillgången på
lediga platser.
På flera håll i landet pågår en avveckling av servicehusen (i Gotlands
kommun motsvarande flera av dem som benämns särskilt boende utan
heldygnsomsorg) i deras nuvarande form.
Seniorbostäder
På många ställen runt om i Sverige omvandlas nu servicehusen till ordinära
bostäder, ibland med särskild inriktning på seniorer ”seniorboende”.
Bakgrunden är bland annat att de äldre servicehusen är dåligt anpassade för
en majoritet av dem som i dag beviljas biståndsbeslut i särskilt boende dvs.
personer med stora omvårdnadsbehov, behov av teknisk utrustning och ofta
med inslag av demenssjukdomar. ”Servicehusen” är helt enkelt inte
ändamålsenliga och når ofta inte upp till de krav som idag ställs på ett särskilt
boende. Omvandlingen av servicehusen innebär att bostäderna upplåts i
princip enligt samma villkor som gäller på den öppna bostadsmarknaden, dvs.
det krävs inte längre något biståndsbeslut för att få en bostad där.
En omvandling av särskilt boende utan heldygnsomsorg till ”seniorbostäder”
och ordinärt boende innebär att Gotlands kommun i högre grad kan tillgodose
behoven av bostäder särskilt riktade till äldre.

Ökad valfrihet
Teoretiskt sätt kan ”seniorboendet” öka den enskildes valfrihet om
lägenheterna reserveras för äldre personer. Den som har behov av hjälp och
stöd ansöker om hemtjänst på samma villkor som andra som bor i ordinärt
boende. Eftersom hemtjänsten också erbjuder kundval kan den som bor i ett
eventuellt framtida seniorboende även välja utförare, något som idag inte är
möjligt eftersom boendet i dag är definierat som särskilt boende.
Seniorboendet har förutsättningar att vara lösningen när det handlar om
trygghet och att kunna komma ut när trappor eller liknande hindrar.
I sammanhanget kan nämnas att flertalet av de dagcentraler som nämnden
beslutat skall vara öppna mötesplatser ofta är belägna i de särskilda boenden
som förslås omvandlas till seniorbostäder.
Social – och omsorgsnämndens beslut december 2005
Mot bakgrund av ovanstående beslutade social- och omsorgsnämnden i
december 2005 bla:
- att förprojektera för en ombyggnad av Åkermanska Stiftelsens
huvudbyggnad till särskilt boende med 16 platser och successivt omvandla
resterande 34 lägenheter till seniorbostäder med anvisningsrätt.
- att förprojektera för en ombyggnad av Kilåkern till en del med särskilt
boende och en del seniorbostäder med anvisningsrätt.
- att successivt omvandla Gråbo servicehus, Bogegatan, Tjelvargränd 6, 8 o
10, Hagagatan, Kråkan och Vallemo till seniorbostäder med anvisningsrätt
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- att utifrån den goda visionen om äldreomsorgen utarbeta ett underlag på hur
arbetet ska utformas inom följande områden: särskilda boendets roll,
hemtjänstens roll, dagcentralens betydelse, seniorbostäder och anhörigstöd.

Övriga beslut och utredningar som har betydelse för social- och
omsorgsnämndens verksamhet
Nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården
Inom ramen för Nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården erhöll
äldreomsorgen en resursförstärkning av rehabiliteringsresurser (arbetsterapeut
och sjukgymnast motsvarande 2,0 tjänst). Inledningsvis har
resursförstärkningen använts i ett strukturerat projekt i ett särskilt boende för
äldre, Gråbo. Resursförstärkningen har placerats i hälso- och
sjukvårdsförvaltningens rehabenhet men med ett särskilt uppdrag i
äldreomsorgens särskilda boende. Projektet är under utvärdering och
resultatet kommer att redovisas under våren 2006. Resultatet av
redovisningen tillsammans med de beslut som Riksdagen fattar kring
”Sammanhållen hemvård” (se nedan) kommer att utgöra underlag för hur
rehabiliteringsresurser/insatser i äldreomsorgen skall organiseras framöver.
Framtidsutredningen
Kommunstyrelsen har gett Ledningskontoret och Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att arbeta med den gotländska hälso- och
sjukvårdens framtida åtagande och inriktning. Utredningens projektgrupp
består av en parlamentariskt sammansatt politisk styrgrupp samt en
arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
social- och omsorgsförvaltningen samt ledningskontoret i Gotlands kommun.
Arbetet inleddes i december 2003. Inom ramen för ”Framtidsutredningen",
har ett antal strategiska nyckelområden definierats. Två nyckelområden inom
framtidsutredningen där social- och omsorgsnämnden är särskilt berörd och
där resultat och beslut har avgörande konsekvenser för social- och
omsorgsnämnden är inom följande:
Hemsjukvårdsutredningen
Huvudfrågan är vilken organisation som ska ansvara för sjukvården i
hemmen. Utredningen leds av ledningskontoret tillsammans med
representanter från social- och omsorgsförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Utredningens förslag till organisation inväntar
Regeringens proposition ”Sammanhållen hemvård” våren 2006 med en
handlingsplan för äldreomsorgen där bla förslag angående hemsjukvården
kommer att ingå.
Specialistvårdens omfattning på ön (jouråtagande) respektive närvård
För området har framtidsutredningen beslutat att extern konsult ska anlitas för
att ta fram faktaunderlag och förslag utifrån ett antal frågeställningar bla hur
en struktur/vårdkedja utformas genom utökad/förändrad samverkan/
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samgående mellan hälso- och sjukvård inom socialtjänsten, primärvård och
specialistvård så att Gotlands speciella förutsättningar utnyttjas optimalt och
patienternas behov därmed bättre tillgodoses?

Avslutande kommentar
Social- och omsorgsnämnden har ansvar för att leda och utveckla
äldreomsorgen i Gotlands kommun. Ledningsfunktionen och ansvariga
tjänstemän inom social- och omsorgsförvaltningen arbetar utifrån de beslut
nämnden fattar.
Under 2006 har äldreomsorgen varit ett prioriterat utvecklingsområde,
utveckling av hemtjänsten, insatser som underlättar kvarboende med bla
utveckling av insatser för personer med demenssjukdomar, öppna
dagcentraler för gemenskap och aktiviteter, förbättring av boendestandard i
särskilt boende, särskilda boenden spridda över hela ön, riktade
seniorbostäder utan krav på biståndsbedömning och fortsatt satsning på
anhörigstöd. Inom flera områden har även förändringsarbetet påbörjats. I
december 2005 beslutade nämnden dessutom att tilldela förvaltningen i
uppdrag att ytterligare beskriva den goda visionen inom äldreomsorg. Vilket
innebär att nämnden ytterligare kommer att fördjupa utvecklingsarbetet inom
äldreomsorgen. De områden och den utveckling som social- och
omsorgsnämnden beslutat om under 2006 överensstämmer med den
målsättning som motionen behandlar. Den fortsatta utvecklingen vad gäller
hälso- och sjukvården insatser och organisation påverkas i hög grad av de
beslut som fattas inom ramen för Hemsjukvårdsutredningen och
Specialistvårdens omfattning på ön (jouråtagande) respektive närvård.
Förslag till beslut
Social- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Annica Winberg
socialdirektör

Ia Lönngren
utvecklingsledare
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

10 april 2006

HSN § 432. Remiss Motion - Äldrecenter
–

HS 2005/0139, KS 2005/0485 –83, yttrande/motion c/m/fp/kd

HSN § 432 sidan 1(3)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
Yrkande
- Ordföranden föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen
- Lars Thomsson, c, med in stämmande av Gustaf Hoffstedt, m, och Amy
Öberg, fp, yrkar att motionen bifalls på så sätt att kommunstyrelsen får i
uppdrag att samordna och leda det fortsatta arbetet med att genomföra äldrecenter enligt intentionerna i motionen samt med beaktande av social- och omsorgsnämndens utredningsarbete.
Omröstning med votering
Vid omröstning med votering bifaller hälso- och sjukvårdsnämnden ordförandens förslag med sju röster för och sex emot.
(Ja för ordförandens förslag: Daicy Larsson; Leif Dahlby; Marianne Gottlander; Lars Wetterlund; Torgny Lihnell; Carina Lindberg och Åke Svensson.
Nej till förmån för Lars Thomssons förslag: Christer Mattsson; Lars Thomsson;
Torsten Gislestam; Gustaf Hoffstedt; Ivan Anderzon och Amy Öberg)
Bakgrund 2006-04-03 HSN au § 240. Remiss Motion Äldrecenter: En motion har lämnats till Kommunfullmäktige från Centerpartiet, Moderaterna,
Folkpartiet och Kristdemokraterna. Motionen gäller uppförande av 6 - 10
äldrecenter på Gotland och föreslår: att pågående utredningsarbete inom Social- och omsorgsförvaltningen avbryts; att Kommunstyrelsen får i uppdrag att
samordna och leda arbetet med att genomföra äldrecenter samt; att förslag skall
lämnas för beslut i Kommunfullmäktige före utgången av 2006.
I motionen beskrivs behovet av 6-10 äldrecenter på Gotland. Äldre personer i
eget eller i seniorboende skall känna trygghet att bo kvar genom närhet till den
vård och omsorg som erbjuds på äldrecentrum. Äldrecentrum skall byggas i
närheten till bostäder för äldre som tillhandahålls utan prövning av biståndshandläggare. Inom äldrecentrum skall dessutom finnas platser för särskilt boende som har dygnet-runt-bemanning. Byggnaden skall kunna anpassas efter
lokala förutsättningar och behov samt plats för gymnastik, slöjd och sociala
möten skall finnas.
Inom äldrecentret skall det finnas tillgång till distriktssköterska, distriktsläkare,
biståndshandläggare, sjukgymnast och arbetsterapeut. I motionen är det oklart
hur många personer som skall ha tillgång till äldrecentrums utbud av tjänster.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

g:\hs\__hsn\_060410\10apr2006.doc, 06-04-19

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

6

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

10 april 2006

HSN § 432 sidan 2(3)

Skall tjänsterna på äldrecentrum utgöra ett tillskott till eller en omfördelning av
befintliga resurser?
Pågående insatser för äldre på Gotland
Social- och omsorgsnämnden, SON, ansvarar för att bland annat leda och utveckla äldreomsorgen samt svara för myndighetsutövning för bistånd enligt socialtjänstlagen. Social- och omsorgsnämnden tog i februari 2005 beslut om ett
utvecklingsprogram för äldreomsorgen med fokus på särskilt boende för äldre,
dagverksamhet, dagcentraler och utveckling av demensvården.
Hälso- och sjukvård
Primärvården på Gotland ansvarar för all sjukvård för personer boende på
Gotland förutom sjuksköterskeinsatser på särskilda boenden. Vårdteamen på
vårdcentralerna har god kännedom om sina patienter, särskilt de gamla multisjuka. Uppsökande verksamhet genom hembesök vid en viss uppnådd ålder har
tidigare bedrivits men inte bedömts som kostnadseffektiv och är inte alltid uppskattad av friska äldre. Frågan är dock åter aktuell och primärvården på Gotland följer utvärderingen av ett projekt med hembesök hos 78-åringar.
Samverkan
Samverkan mellan social- och omsorgsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har pågått på olika nivåer i många år. För att ytterligare förbättra
villkoren för vården av de äldre krävs ett ännu närmare samarbete och ett mer
konsekvent utnyttjande av de unika möjligheter till samverkan som finns på
Gotland som landstingskommun.
Ett antal övergripande överenskommelser och projekt genomfördes inom ramen för den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården och samordnad vårdplanering för utskrivningsklara patienter har i ett samverkansprojekt
utvecklat datoriserat stöd för informationsöverföring mellan organisationerna.
Framtidsutredningen
Ledningskontoret och hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med utredningen ”Den gotländska hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning”.
Resultaten av två strategiska områden inom utredningen kommer att påverka
ansvar och samverkan kring vård och omsorg av äldre. Hemsjukvårdsutredningen arbetar med frågan om den framtida organisationen och ansvar för en
utbyggd hemsjukvård på Gotland. För närvarande inväntar man regeringens
proposition ”Sammanhållen hemvård” innan man lämnar förslag.
En konsult har nyligen anlitats för att utreda frågeställningen om specialistvårdens omfattning på ön samt eventuell uppbyggnad av ”närvård”. ”Närvård” inbegriper i hög utsträckning samverkan mellan primärvården, socialtjänsten och
sjukhusets specialistkompetens utanför sjukhuset med närhet till befolkningen.
Uppbyggnad av äldrecenter är ett exempel på ”närvård”.
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

10 april 2006

HSN § 432 sidan 3(3)

IT-utveckling
En Nationell IT-strategi för vård och omsorg har nyligen presenterats av regeringen. Strategin innebär bland annat att patientjournaler skall följa patienten
mellan olika vårdinstanser. Patientjournaler ska vara mer tillgängliga men ändå
lätta att använda och garantera patientsäkerheten. En teknisk infrastruktur för
möjlighet till kommunikation över organisatoriska och geografiska gränser
skall också utvecklas.
IT-tekniska framsteg och lösningar på informations och tillgänglighets hinder
kommer att bevakas och om möjligt utnyttjas för att underlätta samverkan och
öka patientsäkerhet inom äldrevården.
Sammanfattning
Utvecklings och förbättringsarbete inom vård och omsorg för äldre pågår i
både SOF och HSF. I Framtidsutredningen samverkar representanter från båda
förvaltningar.
Hänsyn till många faktorer båda lokalt och nationellt måste tas i utformning av
sjukvårdens och äldreomsorgens framtida åtaganden och samarbete. Innan de
övergripande frågorna är besvarade kan det vara svårt att lösa isolerade delar
av verksamheterna på ett hållbart sätt.
Yrkande
Ordföranden föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen
Lars Thomsson yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Omröstning utan votering
Omröstning utan votering stödjer ordförandens förslag.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå att
kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motion: äldrecenter, förslag till yttrande
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige från Centern, Moderaterna,
Folkpartiet och Kristdemokraterna. Motionen gäller uppförande av 6-10 äldrecenter på Gotland och föreslår att pågående utredningsarbete inom SON avbryts, att Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna och leda arbetet med att
genomföra äldrecenter samt att förslag skall lämnas för beslut i Kommunfullmäktige före utgången av 2006.
Äldrecenter
I motionen beskrivs behovet av 6-10 äldrecenter på Gotland. Äldre personer i
eget eller i seniorboende skall känna trygghet att bo kvar genom närhet till den
vård och omsorg som erbjuds på äldrecentrum .
Krav på lokaler
Äldrecentrum skall byggas i närheten till bostäder för äldre som tillhandahålls
utan prövning av biståndshandläggare. Inom äldrecentrum skall dessutom finnas platser för särskilt boende som har dygnet-runt-bemanning. Byggnaden
skall kunna anpassas efter lokala förutsättningar och behov samt plats för gymnastik, slöjd och sociala möten skall finnas.
Krav på insatser och särskilda kompetenser
Inom äldrecentret skall det finnas tillgång till distriktssköterska, distriktsläkare,
biståndshandläggare, sjukgymnast och arbetsterapeut.
Omfattning av insatserna
I motionen är det oklart hur många personer som skall ha tillgång till äldrecentrums utbud av tjänster. Skall tjänsterna på äldrecentrum utgöra ett tillskott till
eller en omfördelning av befintliga resurser?
Pågående insatser för äldre på Gotland
Social- och omsorgsnämnden SON ansvarar för att bland annat leda och utveckla äldreomsorgen samt svara för myndighetsutövning för bistånd enl socialtjänstlagen. Social- och omsorgsnämnden tog i februari 2005 beslut om ett
utvecklingsprogram för äldreomsorgen med fokus på särskilt boende för äldre,
dagverksamhet, dagcentraler och utveckling av demensvården.
Hälso- och sjukvård
Primärvården på Gotland ansvarar för all sjukvård för personer boende på
Gotland förutom sjuksköterskeinsatser på särskilda boenden. Vårdteamen på
vårdcentralerna har god kännedom om sina patienter, särskilt de gamla multisjuka. Uppsökande verksamhet genom hembesök vid en viss uppnådd ålder har
tidigare bedrivits men inte bedömts som kostnadseffektiv och är inte alltid uppHälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Gotlands Kommun
621 84 VISBY
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Fax 0498 – 20 35 58
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skattad av friska äldre. Frågan är dock åter aktuell och primärvården på Gotland följer utvärderingen av ett projekt med hembesök hos 78 åringar.
Samverkan
Samverkan mellan SOF och HSF har pågått på olika nivåer i många år. För att
ytterligare förbättra villkoren för vården av de äldre krävs ett ännu närmare
samarbete och ett mer konsekvent utnyttjande av de unika möjligheter till samverkan som finns på Gotland som landstingskommun.
Ett antal övergripande överenskommelser och projekt genomfördes inom ramen för den nationella handlingsplanen för Hälso- och sjukvården och samordnad vårdplanering för utskrivningsklara patienter har i ett samverkansprojekt
utvecklat datoriserat stöd för informationsöverföring mellan organisationerna.
Framtidsutredningen
Ledningskontoret och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med utredningen ”Den gotländska hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning”.
Resultaten av två strategiska områden inom utredningen kommer att påverka
ansvar och samverkan kring vård och omsorg av äldre. Hemsjukvårdsutredningen arbetar med frågan om den framtida organisationen och ansvar för en
utbyggd hemsjukvård på Gotland. För närvarande inväntar man regeringens
proposition Sammanhållen hemvård innan man lämnar förslag.
En konsult har nyligen anlitats för att utreda frågeställningen om specialistvårdens omfattning på ön samt eventuell uppbyggnad av ”närvård”. ”Närvård”
inbegriper i hög utsträckning samverkan mellan primärvården, socialtjänsten
och sjukhusets specialistkompetens utanför sjukhuset med närhet till befolkningen. Uppbyggnad av äldrecenter är ett exempel på ”närvård”.
IT-utveckling
En Nationell IT-strategi för vård och omsorg har nyligen presenterats av regeringen. Strategin innebär bland annat att patientjournaler skall följa patienten
mellan olika vårdinstanser. Patientjournaler ska vara mer tillgängliga men ändå
lätta att använda och garantera patientsäkerheten. En teknisk infrastruktur för
möjlighet till kommunikation över organisatoriska och geografiska gränser
skall också utvecklas.
IT-tekniska framsteg och lösningar på informations och tillgänglighets hinder
kommer att bevakas och om möjligt utnyttjas för att underlätta samverkan och
öka patientsäkerhet inom äldrevården..
Sammanfattning
Utvecklings och förbättringsarbete inom vård och omsorg för äldre pågår i
både SOF och HSF. I Framtidsutredningen samverkar representanter från båda
förvaltningar.
Hänsyn till många faktorer båda lokalt och nationellt måste tas i utformning av
sjukvårdens och äldreomsorgens framtida åtaganden och samarbete. Innan de
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Gotlands Kommun
621 84 VISBY
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övergripande frågorna är besvarade kan det vara svårt att lösa isolerade delar
av verksamheterna på ett hållbart sätt.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Ann-Christin Kullberg
tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

Tfn 0498 – 26 80 00
Fax 0498 – 20 35 58

Andrea Widén
Chefläkare
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Regler för placering av vindkraft. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-05-30, § 155

•

Ledningskontoret 2006-04-10

•

Motion 2005-10-24

•

Byggnadsnämnden 2006-03-08, § 53

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

MOTION
Till fullmäktige i Gotlands kommun
ang. regler för placering av vindkraftverk
I rapporten "Fallstudie av vindkraftverk i boendemiljö" redovisar Widing m. fl.
(2005) hur 94 personer i Näs, När och Klintehamn upplever vindkraftverken i
sin närhet. Intervjuerna visar att 85% inte störs av ljud från vindkraftverken,
94% störs inte av skuggor och 89% tycker inte att utsikten blir störd.
Vindkraftverkens påverkan på närboende är alltså inte särskilt stor. Det beror
mer på inställningen till vindkraft än objektiva mätningar om man blir störd av
vindkraft eller inte. Ingen av de näs- eller närbor, som tycker att vindkraftverk är
vackra, stördes av ljud, skuggor eller förändrad utsikt.
Med utgångspunkt från fallstudien och olika vetenskapliga rapporter skrevs
ytterliggare en rapport: "Vindkraftens miljöpåverkan, utvärdering av regelverk
och bedömningsmetoder" (Wizelius, Britse & Widing, 2005). Rapporten
beskriver och bedömer olika mätmodeller när det gäller ljud- och
skuggstörningar samt redovisar hur olika reglerna utformats i olika länder.
Författarna ger också råd om på vilket sätt de svenska reglerna och de svenska
mätmodellerna bör förändras. På sid. 52 står följande att läsa:
Om man utgår från de människor som bor i landskapet, störs i stort sett
ingen som bor mer än 750 meter från vindkraftverk av förändrad utsikt. Det
finns därför ingen grund för att införa regler om längre minimiavstånd än så.
Eftersom ytterst få av dem som bor nära vindkraftverk överhuvudtaget anser att
deras utsikt blir störd, finns det dock knappast någon grund att införa några
speciella regler (utöver ljudimmissionsnormerna) för avstånd mellan bebyggelse
och vindkraftverk.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag:
att kommunens riktlinjer för avståndskriterier för bostadsmiljön, som antogs
december 1999, revideras i enlighet med de förslag som finns i rapporten
"Vindkraftverkens miljöpåverkan, utvärdering av regelverk och
bedömningsmetoder".

Bro 051024

Eva Gahnström

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-30
2006-05-03

Ks § 155
Au § 133

Motion. Regler om placering av vindkraftverk
KS2005/0434-37
- Motion 2005-10-24
- Byggnadsnämnden 2006-03-08, § 53
- Ledningskontoret 2006-04-10

Eva Gahnström (c) har i motion föreslagit att de kommunala riktlinjerna för avståndet mellan bostäder och vindkraftverk ska sänkas. I motionen hänvisas till
uppgifter hämtade ur specificerade rapporter* om hur personer, som bor nära
vindkraftverk i Näs, upplever vindkraftverken och om utvärdering av regelverk
och mätmetoder.
(* De båda rapporterna har gjorts vid Centrum för Vindkraftsinformation, Högskolan på Gotland).

Kommunfullmäktige har (§ 100/1997) antagit ”Riktlinjer för hantering av ärenden vid
lokaliseringsprövning av vindkraft på Gotland”. 1999 reviderades riktlinjerna när det
gällde avståndskriterierna (§ 265/1999). Enligt de reviderade riktlinjerna gäller följande:
”Avståndet mellan boende och vindkraftverk bör i normalfallet vara 1000 meter. Byggnadsnämnden kan i speciella fall utifrån buller, ljus, topografiska förhållanden och väderstreck överväga en flexibel skyddszon om 500 - 1000 m.
Avståndet mellan nya verk eller vindkraftsparker ska vara minst 3 km. Detta avstånd gäller ej för
gårdsverken. Avsteg från detta avståndskriterium kan medges för att möjliggöra en komplettering i
ett sammanhang av en redan byggd grupp (2 eller flera verk). Detta gäller där ansökan inkommit
före den 1 april år 2000 eller verk som lämplighetsprövas i detaljplan.
Gårdsverk - en etablering av verk i anslutning till jordbruksenheten eller bostadsenhet får ske om
det är förenligt med gårdens/bostadens kulturhistoriska värden. Den maximala tornhöjden för
gårdsverk är 30 m och minimiavståndet till den egna bostadsenheten är endast skyddsavståndet,
d.v.s. tornhöjden + 3xrotordiameter.”

Byggnadsnämnden anser att gällande avståndskriterier inte behöver ändras. Den
flexibilitet som avståndskriterierna tillåter i förhållande till ”normalavståndet” bör
kunna vidareutvecklas och konkretiseras p.g.a. ny kunskap, nya erfarenheter och
planeringssituationer; något som bedöms komma att aktualiseras i det fortsatta
arbetet med Vindkraft på mellersta och norra Gotland – tillägg till översiktsplanen
Vision 2010. Motionen föreslås därmed besvarad.
Ledningskontoret föreslår att byggnadsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med byggnadsnämndens yttrande.

1(1)
2006-04-10

Dnr 2005/0434-37

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion angående regler för placering av vindkraftverk
Bakgrund
Eva Gahnström har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunens riktlinjer för avståndskriterier för bostadsmiljön, som antogs december
1999, revideras i enlighet med de förslag som finns i rapporten ”Vindkraftverkens miljöpåverkan, utvärdering av regelverk och bedömningsmetoder”.
Bedömning
Byggnadsnämnden har i beslut 2006-03-08 (§ 53) föreslagit att motionen skall
anses besvarad med byggnadsnämndens bedömning. Byggnadsnämnden anser
att gällande avståndskriterier i nuläget inte bör ändras. Dock bör den flexibilitet som avståndskriterierna tillåter i förhållande till ”normalavståndet” på
grund av ny kunskap, nya erfarenheter och nya planeringssituationer kunna vidareutvecklas och ytterligare konkretiseras, vilket bör framkomma i det fortsatta arbetet med framtagande av ”Vindkraft på mellersta och norra Gotland –
tillägg till översiktsplanen Vision 2010”.
Ledningskontoret delar byggnadsnämndens bedömning att gällande avståndskriterier i nuläget inte bör ändras, och att motionen kan anses besvarad med
hänvisning till byggnadsnämndens förslag om vidareutveckling och konkretisering av flexibiliteten i gällande avståndskriterier.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Motionen anses besvarad med byggnadsnämndens redovisning.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg
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2006-03-08

BN§ 53

Dnr 55232 - 20

Au§ 92
Regler för placering av vindkraftverk KS Remiss Dnr KS2005/0434-37
________________________________________________________________________
BESLUT
Motionen anses besvarad med byggnadsnämndens bedömning.
BAKGRUND
Kommunstyrelsen har till byggnadsnämnden överlämnat remiss rörande motion till kommunfullmäktige från Eva Gahnström angående regler för placering av vindkraft, dnr KS
2005/0434-37, bilaga 53.
I motionen föreslås att kommunens riktlinjer för avståndskriterier för bostadsmiljön, som
antogs december 1999, revideras i enlighet med de förslag som finns i rapporten
”Vindkraftens miljöpåverkan, utvärdering av regelverk och bedömningsmetoder”
I motionen citeras följande från den aktuella rapporten:
”Om man utgår från de människor som bor i landskapet, störs i stort sett ingen som bor mer
än 750 meter från vindkraftverk av förändrad utsikt. Det finns därför ingen grund för att införa
regler om längre minimiavstånd än så. Eftersom ytterst få av dem som bor nära vindkraftverk
överhuvudtaget anser deras utsikt blir störd, finns det dock knappast någon grund att införa
några speciella regler (utöver ljudimmissionsnormerna) för avstånd mellan bebyggelse och
vindkraftverk
Byggnadsnämndens bedömning
Byggnadsnämndens bedömning är att gällande avståndskriterier mellan vindkraftverk och
boende antagna i, Vindkraft på södra Gotland - tillägg till översiktsplanen Vision 2010, i
nuläget inte bör ändras. Byggnadsnämnden bedömer att ”normalavståndet” 1000 meter
mellan vindkraftverk och bostäder även framdeles är en lämplig utgångspunkt vid prövning
och planering av vindkraft på Gotland. Byggnadsnämnden gör detta med respekt för att
människor har olika inställning till vindkraft och att det fortfarande måste anses råda
osäkerhet om hur detta påverkar oss som individer.
Byggnadsnämnden bedömer att det i den refererade rapporten inte framkommer något
avgörande nytt som inte var känt i december 1999, när de aktuella riktlinjerna antogs av
kommunfullmäktige.
Byggnadsnämnden bedömer dock att den flexibilitet som avståndskriterierna tillåter i förhållande till ”normalavståndet” på grund av ny kunskap, nya erfarenheter och nya planeringssituationer bör kunna vidareutvecklas och ytterligare konkretiseras. Byggnadsnämnden
bedömer att detta bör framkomma i det fortsatta arbetet med framtagandet av, Vindkraft på
mellersta och norra Gotland – tillägg till översiktsplanen Vision 2010.
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Utökade öppettider på krogarna. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-05-30, § 156

•

Ledningskontoret 2006-04-20

•

Motion 2006-02-20

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-04-11, § 54

•

Social- och omsorgsnämnden 2006-04-19, § 31

•

Bilaga: Kommunstyrelsen 2003-12-11, 305

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

Motion
2006-02-20

Ang utökade öppettider
En intressant politisk öppning för att differentiera öppethållandena på krogarna kom
fram vid en debatt som IOGT arrangerade om politikens syn på serveringstillstånd. Vi
vill därför genom denna motion föreslå Kommunfullmäktige att förändra kommunens
alkoholpolitiska riktlinjer (KF 2001-06-25) för att möjliggöra öppethållande till kl 03.00
på nattklubbarna, i första hand som försök under sommaren 2006.
Vi tror att detta skulle bidra till en lugnare miljö i Visby om man på så sätt lyckas sprida
hemgången från krogen. Ett problem under sommaren 2005 var störande efterfester
eftersom många besökare upplever att 02.00 är en alltför tidig stängningstid. Många
erfarenheter från försöket sommaren 2001 var också positiva och detta skulle vara en
fördel för besöksplatsen Gotland.
Givetvis skall de åtgärder som gäller enligt 10-punktsprogrammet, förutom
serveringstid, fortsätta att gälla samtidigt som det är viktigt med en god tillsyn.
Kontakter bör tas med polismyndigheten, ungdomsgruppen, krögarna m.fl. för att föra
en dialog innan beslut om ev. försök under sommaren 2006 tas.
Det är viktigt med en bra dialog med berörda företagare och myndigheter för att detta
skall bli positivt för Visby och Gotland. Efter försöket skall en utvärdering göras innan
slutligt beslut tas om permanentning av förlängt öppethållande.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
Att kommunfullmäktige tar initiativ för att till sommaren 2006 genomföra försök med
förlängda öppettider enligt ovanstående.

Eva Nypelius
Centerpartiet

Lena Celion
Moderaterna

Bror Lindahl
Folkpartiet Liberalerna

Yngve Andersson
Kristdemokraterna

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-30
2006-05-03

Ks § 156
Au § 134

Motion. Utökade öppettider på krogarna
KS2006/0087-10
- Motion 2006-02-20
- Ledningskontoret 2006-04-20

Eva Nypelius (c), Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Yngve Andersson (kd)
har i motion föreslagit att kommunen på försök sommaren 2006, ska möjliggöra
för nattklubbarna att hålla öppet till kl. 03 och att de alkoholpolitiska riktlinjerna
ska ändras i enlighet därmed.
Enligt av kommunfullmäktige fastställda Bestämmelser och riktlinjer för serveringstillstånd (från 1995, ändrade 1998) ska följande principer gälla för serveringstider:
Serveringstid, utöver den i alkohollagen senast föreskrivna kl. 01.00, beviljas endast fram
till senast kl. 02.00 och endast för serveringsställen där såväl polismyndigheten, miljöoch hälsoskyddsnämnden som vårdnämnden tillstyrkt denna tid. Kommunstyrelsen beslöt
(§ 305/2003) att tillämpningen av denna bestämmelse skulle ske restriktivt.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och social- och omsorgsnämnden har avstyrkt
förslaget. Folkhälsoteamet har också under beredningen remitterat motionen till
flera remissinstanser som berörs av frågan. Ledningskontoret föreslår att motionen
ska avstyrkas. Erfarenheter från försöket med utökade serveringstider sommaren
2001 och alkohollagens karaktär av social skyddslagstiftning som ska ha företräde
framför näringspolitiska intressen anser kontoret vara tungt vägande skäl för att
hålla fast vid nuvarande tillämpning. Arbetsutskottet har föreslagit att motionen
ska avstyrkas.
Yrkande:
•

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

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius’ förslag och
förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och
kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Eva
Nypelius’ förslag. 9 ledamöter röstade ja: Brittis Benzler (v), Rose-Marie Stenbom (s), Björn
Jansson (s), Sonia Landin (s), Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp), Eric Martell (s), Majvor
Östergren (s) och ordföranden Jan Lundgren (s). 6 ledamöter röstade nej: Lena Celion (m), Håkan
Onsjö (m), Per-Olof Jacobsson (c), Bror Lindahl (fp), Eva Nypelius (c) och Barbro Ronsten (c).
Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottet förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen avslås.
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2006-04-20
KS 2006/0087-10
Ledningskontoret
Håkan JOnsson

Kommunstyrelsen

Motion om utökade öppettider på nattklubbarna under sommaren 2006
Eva Nypelius, Lena Celion, Bror Lindahl och Yngve Andersson föreslår i en
motion att kommunfullmäktige förändrar kommunens alkoholpolitiska
riktlinjer (Kf 2001-06-25) för att möjliggöra öppethållande till kl. 03.00 på
nattklubbarna, i första hand som försök under sommaren 2006. Motivet anges
att detta skulle bidra till en lugnare miljö i Visby genom att hemgång från
krogen sprids i tid. Dessutom hänvisar motionärerna till positiva erfarenheter
från sommaren 2001 (då öppethållandet på försök utsträckts till 04.00) samt
att detta skulle vara en fördel för besöksplatsen Gotland. Motionärerna anför
vidare att dialog bör föras med polismyndigheten, ungdomsgruppen, krögarna
m.fl. före ett eventuellt beslut om förlängt öppethållande tas.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Ledningskontorets folkhälsoteam. Ärendet har
remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden, social- och omsorgsnämnden,
kommunens tillståndmyndighet för alkohol- och tobaksärenden och till de
instanser som utgör deras remissinstanser för enskilda tillståndsärenden
(Polismyndigheten Gotland, Skatteverket, Räddningstjänsten,
Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län). Ärendet har även
remitterats till Gotlands Turistförening och Gotlands Hotell &
Restaurangvärdar samt till Föreningen för Visby innerstads boendemiljö.
Remissynpunkter
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har, efter votering, beslutat avstyrka
motionen. Erfarenheter från försöket med utökade öppettider 2001 medförde
enligt förvaltningens statistik att en stor del av inkomna klagomål pekade på
allmänt ökad störning längre in på natten. Noteras kan, att nämnden tidigare i
år, då de anser att utelivet i Visby lugnat ner sig sedan tillkomsten av
tiopunktsprogrammet efter sommaren 2003, har beslutat om att tillåta
ljudnivån 65 decibel fram till kl 24.00.
Social- och omsorgsnämnden har, efter votering, beslutat avstyrka motionen
och menar att det finns anledning att behålla en restriktiv hållning till
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öppettider på ställen där det serveras alkohol. Oavsett stängningstidpunkt är
det störande för omgivningen, då gästerna lämnar krogarna. Ett längre
öppethållande ger som resultat att tiden för krogbesök förskjuts med senare
ankomst och senare lämnande. De efterfester som motionärerna menar inte
behöver förekomma, om gästerna lämnar krogen senare, äger ändå rum och är
störande för omgivningen, enligt ungdomsgruppens iakttagelser av nattlivet i
Visby sommartid.
Kommunens tillståndmyndighet för alkohol- och tobaksärenden framför att det
inte går att generellt låta alla så kallade nattklubbar få ha öppet till klockan 03.00.
Varje ansökan om serveringstillstånd måste enligt alkohollagen prövas var för sig
och då särskilt serveringstiden. Vid sådana prövningar skall det särskilt utredas

om det av den tänkta serveringen kan uppstå alkoholpolitiska olägenheter.
Sociala hänsyn har därvid företräde framför näringspolitiska eller ekonomiska.
Att förlängda öppettider skulle vara en fördel för besöksplatsen Gotland är ett
näringspolitiskt hänsyn som enligt alkohollagstiftningen skall vika för sociala
skyddsintressen.
Polismyndigheten vidhåller, med stöd av erfarenheter från tidigare försöksperiod, att serveringstider inte bör tillåtas efter kl. 02.00. Ordningssituationen
har krävt stora insatser sommartid, med en klar ökning av misshandel, fylleri
och andra störningar sommaren 2001. Situationen förbättras enligt polismyndigheten inte av att några näringsställen i innerstaden har öppet till tidig
morgon.
Länsstyrelsen markerar i sitt svar vikten att se alkohollagen som ett medel för
kommunens alkoholpolitik. Länsstyrelsen skriver ”Motionens skrivning om
att ett ökat öppethållande skulle vara en fördel för Gotland som besöksplats
har därför inget stöd i alkohollagen. Alkohollagen är en social
skyddslagstiftning som har företräde vid avvägning mot exempelvis
näringslivsintressen. Det utrymme för kommunalt självbestämmande som
lagen ger om meddelande av tillstånd och serveringstider skall styras av
kommunens behov utifrån alkoholpolitiska hänsyn och ansvar i en nationell
alkoholpolitik.”
Förarbetena till alkohollagen visar att möjligheten att utsträcka serveringstillståndet att gälla efter klockan 01.00 skall tillämpas med försiktighet. Länsstyrelsen anser att ett beslut om senare öppettider än 01.00 måste grundas på
vissheten om att inga alkoholpolitiska åtgärder uppstår.
Gotlands Turistförening ser positivt på motionen. ”Visby som plats för nöjesturism konkurrerar med svenska resmål men mer och mer även med
internationella. Utifrån detta perspektiv är det viktigt att även Visby kan
erbjuda ett nöjesutbud som motsvarar de förväntningar som våra besökare
har.” Gotlands turistförening bedömer att öppettider är en viktig del i det
samlade gotländska värdskapet, i synnerhet vid internationella möten.
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Gotlands Hotell & Restaurangvärdar tillstyrker motionen. ”Nattklubbsägarna
poängterar inte möjligheten att förbättra lönsamheten utan mer att statusen
och digniteten på Visbys nattliv bibehålls och kanske till och med stärks.”
Hemgångstiderna bedöms att vara mer spridda och gäster kommer att lämna
ställena i ett lugnare tempo.
Föreningen lyfter också fram den ”orättvisa tidsbilden på de nyetablerade
restaurangerna som drabbar alla negativt. De som kämpar för att starta en ny
verksamhet i Visby får inte chansen på samma villkor då de tilldelas utskänkningstillstånd till 01.00. Gästerna behöver lämna ett sådant ställe ca 22-23 för
att ha möjlighet att komma in på något ställe som har öppet till 02.00. De
restauranger som åtnjuter tillstånd till 02.00 får en ovälkommen gästström
efter 01.00. Dessutom är det om inte omöjligt så väldigt oekonomiskt att
försälja verksamheten.”
Föreningen för Visby innerstads boendemiljö avstyrkte vid sitt årsmöte den 28
mars motionen. Vid diskussionen påpekades dock riskerna med störande
efterfester och omröstning genomfördes varvid en kvalificerad majoritet var
emot förslaget.
Skatteverket och kronofogdemyndigheten skriver i sina svar att det ligger i
utanför deras verksamhetsområde att yttra sig i frågan.
Erfarenheter från försök med utökade öppettider sommaren 2001
Sommaren 2001 prövade kommunen att låta restaurangerna ha öppet till
klockan 04.00. Någon egentlig utvärdering kring försöket gjordes inte då
försöket avbröts i ett tidigt skede, en privatperson drev ärendet om höga
ljudnivåer till domstol och vann. Polismyndigheten redogör i sitt
remissyttrande för ett ökat antal ingripanden gällande misshandel, fylleri samt
andra ordningsstörningar. Även miljö- och hälsoskyddsnämnden beskriver
sommaren 2001 som en period med klagomål om ordningsstörningar längre in
på natten.
Lagstiftning och nationella styrdokument
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning där sociala hänsyn skall ha företräde framför företagsekonomiska eller näringspolitiska. Lagstiftaren anger
som huvudregel klockan 01.00 som sluttid för alkoholservering. Utsträckt
serveringstid därutöver är således ett undantag och måste därför prövas i varje
enskilt fall.
I regeringens proposition 2005/06:30 om nationell handlingsplan för alkohol
lyfts frågan om försäljning och servering av alkoholdrycker in i kapitlet
”Insatser för att begränsa tillgängligheten” och det kommunala ansvaret,
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tillsammans med den lokala polisens, för tillsyn av försäljningsställen
markeras tydligt:
Internationella studier visar att det finns ett klart samband mellan
stigande antal serverings- och försäljningsställen och ökade alkoholrelaterade problem. Studier har också visat att förlängda
serveringstider ledde till fler fall av misshandel och olyckor relaterade
till alkohol. I Sverige har antalet permanenta serveringstillstånd ökat
kraftigt sedan mitten av 1990–talet (från cirka 8 500 år 1997 till drygt
10 200 år 2003) men ökningstakten har bromsat väsentligt på senare år,
enligt uppgifter från Statens folkhälsoinstitut. Prop. 2005/06:30.
Det ökade antalet försäljningsställen liksom förlängda öppet- och
serveringstider har bidragit till att öka tillgängligheten till och konsumtionen av alkohol med ökad risk för våld och skador som följd. Det finns
därför anledning att se över reglerna för servering av alkohol.
Alkoholinförselutredningen har föreslagit en höjning av åldersgränsen
för servering av alkohol på restaurang från 18 till 20 år. Utredningen
anser också att frågan om begränsade tider för restaurangers
öppethållande bör övervägas och att en senaste tidpunkt efter vilken
kommunen inte får medge servering skall regleras i alkohollagen.
Motsvarande resonemang finns också i Folkhälsopolitisk rapport 2005 från
Statens Folkhälsoinstitut. Institutet lyfter både fram behovet av insatser för att
i krogmiljöer minska berusningsdrickandet lika väl som att lokalt överväga en
begränsning av antalet försäljnings- och serveringsställen.
Ledningskontorets bedömning
Alkohollagens karaktär av social skyddslagstiftning som skall ha företräde
framför näringspolitiska intressen är tillsammans med lokala erfarenheter från
sommaren 2001 av utökad serveringstid tungt vägande skäl att vidhålla den
återgång till normaltid för alkoholservering som infördes genom det s.k. 10punktsprogrammet för ökad ordning i Visby (KS 2003-12-11 § 305).
I utvärdering av sommaren 2005 (2005-12-16) framhölls att den restriktiva
tillämpningen har slagit igenom för nya tillstånd. En påtaglig effekt på
restauranglivet erhålls emellertid inte på ett år, eftersom gamla tillstånd till
02.00 dominerar. För restaurangbranschen är långsiktigt överblickbara spelregler viktiga, vilket talar mot att tillämpa de i motionen föreslagna tillfälliga
ändringar. Samtidigt är det naturligt att de restriktiva tidsgränserna är knutna
till platser där boendestörningar kan uppkomma, vilket talar för att tillstånd
till 02.00 kan övervägas där sådana störningar inte riskeras.
Ett eventuellt beslut om senare serveringstider måste tas i samspel mellan
tillståndsprövande nämnd i kommunen, restauratören, polisen och miljö- och
hälsoskyddsnämnden, inte minst för att förhindra att restauranger med
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olämplig placering får en allt för sen serveringstid. Om t ex polismyndigheten
befarar att en serveringstid innebär en risk utifrån allmänna
ordningssynpunkter eller om miljöförvaltningen bedömer att det finns risk för
störningar för närboende bör detta tillmätas stor betydelse. Varje tillstånd
måste därför prövas individuellt.
Enligt ledningskontorets bedömning så strider förslaget om generella senare
tider och den näringspolitiska argumentationen som framförts av
motionärerna samt Gotlands turistförening och Gotlands Hotell &
Restaurangvärdar i sina remissvar mot alkohollagen. Individuell prövning är
ett absolut krav vid bedömning av tillståndsansökningar. Det är vidare
angeläget att näringsidkare har möjlighet att långsiktigt planera sin
verksamhet och att spelregler inte ändras från år till år.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen avslås.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör
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GOTLANDS KOMMUN
Miljö och hälsoskyddsnämnden

2006-04-11
Dnr: 06-1044

MHN § 54

Motion om ökade öppettider på nattklubbar
Remiss: kommunstyrelsen
MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT EFTER VOTERING
Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstyrka motionen.
ÄRENDEBESKRIVNING
En motion har inkommit till kommunstyrelsen om att förändra kommunens alkoholpolitiska riktlinjer för att möjliggöra öppethållande till kl 03.00 på nattklubbarna. I
första hand föreslås ett försök under sommaren 2006.
BEREDANDE ORGAN
Miljö och hälsoskyddskontoret hade yttrat sig i ärendet 2006-03-29 och lämnat
förslag till beslut.

BEDÖMNING
Ett tidigare försök med utökade öppettider utfördes under sommaren 2001 då
Munkkällaren, Gutekällaren, Burmeister och Hamnplan 5 hade utsträckt serveringstillstånd till klockan 04.00. Miljö och hälsoskyddskontoret kunde då konstatera att
25 stycken klagomål kom in under 2001 fram till den 10 augusti jämfört med 20
stycken klagomål under samma period år 2000 (under år 2000 var fd M3 belastat
med 10 klagomål på ”after beachen”).
Detta åtgärdades till 2001. Samtliga verksamheter med längre öppettider fick ett
eller flera klagomål under 2001. Burmeister fick vite utdömt. En stor del av
inkomna klagomål pekade på en allmänt ökad störning längre in på natten.
Ett eventuellt utökat öppethållande bör begränsas till ett avgränsat område.
Inkomna klagomål bör därvid utvisa om klagomålen ökar inom det påverkade
området. Regler bör införas om att gäster ska tömma uteserveringarna vid ett
angivet klockslag för att minska risk för störningar långt in på natten. Det bör ses
över om ordningsvakterna ytterligare kan bidra till upprätthållandet av ordningen.
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Miljö och hälsoskyddsnämnden

2006-04-11
Dnr: 06-1044

MHN § 54, forts.

YRKANDE/VOTERING
Ledamot Per Österlund yrkade att miljö och hälsoskyddsnämnden skulle tillstyrka
motionen om ökade öppettider för nattklubbar
Ordförande Jan Grimlund yrkade att miljö och hälsoskyddsnämnden skulle avstyrka
motionen om ökade öppettider för nattklubbar.

Sedan votering begärts godkändes följande voteringsproposition:
” Den som stöder Jan Grimlunds yrkande röstar ja. Den som stöder Per Österlunds
yrkande röstar nej.”
5 ledamöter röstade ja och 4 nej.
Följande ledamöter och tjänstgörande ersättare röstade ja: Gunnbritt Mathiasson (s),
Stefaan de Maecker (mp), Sol-Britt Augustsson (s), Bengt Viberg (v), Jan Grimlund
(mp).
Följande ledamot röstade nej: Björn Larsson (c), Lars-Erik Benneck (m), Per
Österlund (m) och Håkan Onsjö (m).

-----------Kommunstyrelsen

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

19 april 2006

SON § 31
Motion om utökade öppettider på krogarna - remissyttrande
x

Dnr SON 2006/0045-10, SON/Au 2006-04-12, § 24

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har begärt social- och omsorgsnämndens yttrande över motion om
utökade öppettider som inkommit till kommunfullmäktige från representanter för de
borgerliga partierna (centern, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna).
Motionärerna hemställer att kommunfullmäktige tar initiativ för att till sommaren
2006 genomföra försök med förlängda öppettider till kl 03.00 på nattklubbarna. I
motionen anges bland annat att ett längre öppethållande skulle bidra till en lugnare
miljö i Visby genom att hemgången från krogen skulle spridas. Motionärerna menar
att de åtgärder som anges i kommunens tiopunktsprogram även fortsättningsvis ska
gälla, med undantag av det som anges om serveringstider.
Nämnden delar inte motionärernas uppfattning av att erfarenheterna av försöket
2001 var positiva, vilket framgår av förvaltningen förslag till yttrande. Oavsett
stängningstidpunkt var det störande för omgivningen, då gästerna lämnade krogarna.
Ett längre öppethållande resulterar i att tiden för krogbesök förskjuts med senare
ankomst och senare lämnande. Individ- och familjeomsorgens ungdomsgrupp har
under flera år gjort iakttagelser av nattlivet i Visby sommartid och menar att
efterfester äger ändå rum och är störande för omgivningen.
Social- och omsorgsnämndens uppfattning är att det därför finns anledning att
behålla en restriktiv hållning till öppettider på ställen där det serveras alkohol. De
erfarenheter som individ- och familjeomsorgen har av förlängda tider för servering
av alkohol ger nämnden anledning att säga nej till ett försök med förlängda
öppettider på krogarna.
Yrkanden:
Bror Lindahl, fp, yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka motionen med
instämmande från Inga-Lill Ringbom, c.
Ordförande Björn Jansson,s, yrkar bifall till förvaltningens förslag att nämnden föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att majoritet vunnits för sitt
eget yrkande.
Arbetsutskottets förslag till nämnden
Social- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen om utökade öppettider på krogarna.

forts
justerare

Utdragsbestyrkande

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

19 april 2006

Forts SON § 31

Vid nämndens sammanträde lämnas följande yrkanden:
Bror Lindahl, fp, yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen, med instämmande från Inger Harlevi, m och Inga-Lill Ringbom, c.
Leif Andreasson, s, tillstyrker arbetsutskottets förslag med instämmande från
ordföranden, s.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lindahls yrkande och
finner att majoritet vunnits för arbetsutskottets förslag.
Efter begäran om votering, godkänner social- och omsorgsnämnden följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Lindahls yrkande.
Med 7 ja-röster för arbetsutskottets förslag mot 6 nej-röster för Lindahls yrkande,
antar social- och omsorgsnämnden arbetsutskottets förslag.
Följande ledamöter röstade ja: Ann Gardell, Leif Andreasson, Lars Norman, Roland Olofsson,
Gudrun Wallin, Roland Norbäck och Björn Jansson.
Följande ledamöter röstade nej: Bror Lindahl, Karl-Johan Boberg, Inga-Lill Ringbom, Sivert
Larsson, Inger Harlevi och Göran Örtbrant.

Social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen om utökade öppettider på krogarna.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

___
Beslutet meddelas:
Kommunstyrelsen
Hans Haglund och Pelle Stenström Ifo, SoF

justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr SON 2006/0045-10
Dnr KS 2006/0087-10
4 april 2006
Social- och omsorgsförvaltningen
Hans Haglund

Social- och omsorgsnämnden

Yttrande över motion angående utökade öppettider på krogarna
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Eva Nypelius, Lena Celion,
Bror Lindahl och Yngve Andersson i vilken de hemställer att kommunfullmäktige tar initiativ för att till sommaren 2006 genomföra försök med förlängda öppettider till kl 03.00 på ”nattklubbarna”.
I motionen anges bland annat att ett längre öppethållande skulle bidra till en
lugnare miljö i Visby genom att hemgången från krogen skulle spridas. Det
anges också att många erfarenheter från försöket 2001 var positiva och att
detta skulle vara en fördel för besöksplatsen Gotland. Motionärerna menar att
de åtgärder som anges i kommunens tiopunktsprogram även fortsättningsvis
ska gälla, med undantag av det som anges om serveringstider.
Tider för servering av alkohol regleras i alkohollagen, som anger att servering
av spritdrycker, vin och starköl får påbörjas tidigast kl 11.00 och avslutas
senast kl 01.00, om inte tillståndsmyndigheten beslutar annat. I propositionen
(Prop. 1994/95:89) till gällande alkohollag anser regeringen att bestämmelser
om serveringstider fyller en viktig funktion genom att motverka nykterhetsoch ordningsproblem. Regleringen av serveringstider syftar främst till att
motverka olägenheter som onykterhet och oordning. Vidare säger regeringen
att sociala hänsyn ska ha klart företräde framför affärsmässiga eller konkurrensmässiga hänsyn.
Genom tiopunktsprogrammet, som kom till efter att sommaren 2003 hade
medfört påfrestningar för boende i Visby och oroat både bofasta och besökare
som rört sig i staden kvälls- och nattetid, har kommunstyrelsen visat att dessa
hänsyn är viktiga för Visby innerstad. När det gäller serveringstider sägs i
programmet att en restriktiv tillämpning skall ske vid bedömningen av serveringstid efter kl 01.00.
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Social- och omsorgsnämnden delar inte motionärernas uppfattning av att erfarenheterna av försöket 2001 var positiva. Oavsett stängningstidpunkt var det
störande för omgivningen, då gästerna lämnade krogarna. Ett längre öppethållande ger som resultat att tiden för krogbesök förskjuts med senare ankomst
och senare lämnande. De efterfester som motionärerna menar inte behöver
förekomma, om gästerna lämnar krogen senare, äger ändå rum och är störande
för omgivningen, enligt ungdomsgruppens iakttagelser av nattlivet i Visby
sommartid.
Social- och omsorgsnämndens uppfattning är att det därför finns anledning att
behålla en restriktiv hållning till öppettider på ställen där det serveras alkohol.
De erfarenheter som individ- och familjeomsorgen har av förlängda tider för
servering av alkohol ger social- och omsorgsnämnden anledning att säga nej
till ett försök med förlängda öppettider på krogarna.

Förslag till beslut
Social- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen om utökade öppettider på krogarna.

Annica Winberg
socialdirektör

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-12-11
2003-12-02

Ks § 305
Au § 228

Åtgärder för att motverka ordningsstörningar i Visby
KS2003/0492-10 (och KS2003/0512-10)
- Ledningskontoret 2003-11-27 (reviderat) och rapporter från polismyndigheten, miljö- och
hälsoskyddsnämnden och ungdomsgruppen
- Styrelsen i Gotlands hotell- och restaurangvärdar 2003-12-08, Per Viberg och Maria Fransson
ink. 2003-12-09, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare 2003-12-10, Sven-Crister Forsberg
Destination Gotland ink 2003-12-10 (KS2003/0512-10)

Mot bakgrund av rapporter och erfarenheter under sommaren 2003 har, under
ledning av ledningskontoret, representanter för berörda förvaltningar diskuterat
åtgärder från kommunens sida för att skapa en tryggare och mer angenäm miljö i
Visby och positiv bild av Gotland för att trygga besöksnäringen. Arbetsgruppen
har i rapport redogjort för det ”tio-punktsprogram” för ökad ordning, som
inbegriper insatser av flera nämnder och i vissa fall ändrad tillämpning eller översyn av befintliga regelverk. Ledningskontoret har presenterat ett reviderat förslag
med ledning av arbetsutskottets behandling. Skriftliga synpunkter på åtgärderna
har framförts till kommunstyrelsen av organisationer och personer.
Ordföranden Jan Lundgren redogör för bakgrunden och synpunkter som framförts
vid möten som ägt rum efter arbetsutskottets behandling av ärendet. Med
hänvisning till den uppfattning Polismyndigheten framfört finns anledning att inte
villkora användningen av offentlig plats med tidpunkt för när uteserveringen ska
vara utrymd.
Under överläggningen görs vissa revideringar av programmet.
Kommunstyrelsens beslut
• Kommunstyrelsen ställer sig bakom inriktningen i (det vid sammanträdet
reviderade)

10-punktsprogrammet och uppmanar berörda nämnder att vidta
åtgärder i enlighet med det.

•

Åtgärderna ska följas upp och rapport bör lämnas under hösten 2004.

Expedieras:
Anm: Programmet bifogas det tryckta
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
protokollet
Social- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret: Ärendeteamet och Folkhälsoteamet
Konsult- och servicekontoret: Alkoholhandläggaren
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

11 december 2003

Tiopunktsprogram för ökad ordning i Visby sommaren 2004
Kommunstyrelsens verksamhetsområde
En restriktiv tillämpning skall ske vid bedömningen av serveringstid efter klockan 01.00.
Med utökade resurser skall alkoholtillsynen skärpas och utvecklas utifrån riskanalyser
samtidigt som samverkan med polismyndigheten och kommunens förvaltningar intensifieras.
Försäljning av sprit i helflaska, s.k.helrör, och s.k. skumpartyn bedöms strida mot
alkohollagstiftningens syften.
I samverkan med socialtjänsten har kontakter tagits med kommunerna och länsstyrelsen i
Stockholms län för att öka samarbetet runt ungdomsturism. Inför år 2004 förs diskussioner
om utökad samverkan mellan berörda sociala myndigheter.

Tekniska nämndens verksamhetsområde
Kommunen kommer i yttranden till polismyndigheten i ärenden om användning av
offentlig plats för uteservering att villkora användningen med att ordning skall råda såväl på
som i omedelbar närhet runt serveringen.
Parkvaktsfunktionen utreds med avseende på inriktning, finansiering och upphandling.
Huvudinriktningen för parkvakterna är att komplettera polismyndighetens arbete med att
tillse att lokala ordningsstadgans alkoholförtäringsförbud efterlevs, samt att i övrigt övervaka
att ordningsstadgan följs och att förebygga skadegörelse och nedskräpning.
En översyn av hamnordningen och markupplåtelsen i hamnen påbörjas i syfte att stävja
störning från festande på båtar i gästhamnen. Om utredningen visar att hamnordningen bör
ändras, kommer förslag till beslut att framläggas under våren 2004.
En översyn av linjebusstrafiken har startat och kommer att behandlas i tekniska nämnden i
februari 2004. Inom denna översyn skall även frågan om nattrafik i syfte att förbättra ordning
och trygghet i och kring Visby innerstad belysas.
Den fysiska miljön och möbleringen inklusive belysningen i Visby anpassas ur ordningsoch trygghetssynpunkt. Arbetet har redan påbörjats i Almedalen. Prioriterade områden är
även Stora Torget och området närmast utanför Österport.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde
För att minska ljudstörningarna i Visby kommer lägre tillåtna ljudnivåer att gälla från
kl 22.00 enligt Naturvårdsverkets riktlinjer, i stället för från kl 24.00 som tidigare tillämpats.
Högsta ljudnivå kommer som tidigare att gälla vid verksamhetens fastighetsgräns eller vid
område för uteservering. Det innebär att högtalarmusik eller live-framträdanden inte kan
framföras utomhus efter kl 22.00. Tillsyn kommer att ske över att nya beslut följs. Beslut
kommer som tidigare att förenas med vite. Utdömande av vite kan komma att övervägas
flera gånger under en sommar för de verksamheter som uppenbart missköter sig.

Social- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
Förutsättningarna att hålla ungdomsgruppens förebyggande arbete kvälls- och
nattetid på samma nivå och omfattning som gällde sommaren 2003 utreds.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 18

2006-06-19

Ungdomars villkor och livssituation.
Medborgarförslag och motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-04-20, § 123

•

Ledningskontoret 2006-03-22

•

Medborgarförslag ink. 2005-06-23

•

Motion 2005-10-24

•

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-14, § 74

•

Konsult- och servicekontoret, Arbetscentrum 2005-09-27

•

Social- och omsorgsnämnden 2005-10-19, § 92

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.

Se bilaga.

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

2005-06-23
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Erik Kärrbrink

Furulundsgatan 24
Postadress

621 54 Visby
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Medborgarförslag
Bakgrund:
Vi som jobbar med ungdomar mellan 18-25 år på Gotland märker att många av
dem inte mår bra.
Enligt Socialstyrelsen senast tillgängliga statistik för åren 1997-2002 ligger
Gotland högst när de gäller självmord bland unga under fyra av de sex åren.
Varför är det så? Beror det på att arbetslösheten bland unga på Gotland är högre
än riket i övrigt? Kan det bero på bostadsbrist? Har ungdomar på Gotland sämre
möjligheter till fritidssysselsättningar? Beror det på skolan, eller är det samhällets
stöd till föräldrar som brister?
Vad det än beror på så rimmar det illa med Gotland ambition att marknadsföra sig
som en kommun med bra livskvalité. I så fall skall denna ambition gälla för alla
åldersgrupper och inte bara för friska pensionärer.
Vårt förslag är:
Att Gotlands Kommun tar ungdomars livssituation på allvar och tar reda på hur
statistiken för självmord bland unga på Gotland ser ut efter ovan nämnda period.
Att Gotlands Kommun tillsätter en grupp som ser särskilt på ungdomars
livskvalité och kommer med konkreta förslag till åtgärder för att förbättra
livssituationen för ungdomar på Gotland.
Att Gotlands Kommun, i denna utredningsgrupp, involverar ungdomar samt
representanter som dagligen arbetar med dessa ungdomar, från verksamheter som
t.ex. Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Gymnasieskolan.
Erik Kärrbrink
Arbetskonsulent

Johnny Lundgren
Arbetskonsulent

Therése Linder
Arbetsförmedlare

Anna Bouras
Arbetsförmedlare

Eliot Entin
Socialsekreterare

Motion till Gotlands Kommunfullmäktige
Kartlägga och analysera ungdomars villkor på Gotland
Enligt en ny SCB-rapport ungas ekonomi och hälsa blir allt sämre, samtidigt som de äldre
har haft bättre ekonomi och blivit friskare. Välståndet flyttar uppåt i åldrarna, enligt Joachim
Vogel, Professor vid Umeå universitet och Lars Häll avdelningsdirektör vid SCB, i en
debattartikel i Dagens Nyheter.
Adrienne Sörbom vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet har skrivit
rapporten ”Den goda viljan”. Hon har studerat nio kommuner.
• För att ge unga verklig makt krävs att de släpps in i beslutande organ.
• Politikerna måste ha insikt om hur mycket makt de är villiga att dela med sig av.
• Ungdomspolitik handlar inte enbart om inflytande. Välfärd och makt hänger ihop.
För att kunna utforma ungdomspolitiken är det viktigt att veta hur det faktiskt ser ut för
unga – att både ta del av ungas egen bild av sin livssituation och att ta del av
forskningsresultat, statistik och studier om unga.
Det finns flera metoder för kommunen att, själv eller med hjälp av högskola, skaffa sig
kunskap om ungdomarna på Gotland. Fakta kan samlas in om ungas åsikter,
levnadsförhållanden, fritidsvanor, syn på skolan och så vidare.
För att utveckla och förändra den kommunala ungdomspolitiken krävs en kritisk genomgång
av det nuvarande läget.
Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar:
Att Kommunstyrelse får uppdrag att kommunen själv eller med hjälp av högskola på
Gotland kartlägger och analyserar ungdomars villkor på Gotland.

Visby, 2005-10-24

Elias Özyurt Eldenblom
ledamot i kommunfullmäktige

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-04-20
2006-04-04

Ks § 123
Au § 104

Medborgarförslag och motion: Ungdomars villkor och livssituation
KS2005/0316-85 KS2005/0432-10
- Medborgarförslag ink. 2005-06-23 och Motion 2005-10-24
- Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-14, § 74
- Konsult- och servicekontoret, Arbetscentrum, 2005-09-27
- Social- och omsorgsnämnden 2005-10-19, § 92
- Ledningskontoret 2006-03-22

MEDBORGARFÖRSLAG: Erik Kärrbrink, Johnny Lundgren, Therése Linder, Anna

Bouras och Eliot Entin, som alla arbetar med ungdomar mellan 18 och 25 år, har i
medborgarförslag uttryckt oro för ungdomars livssituation, bl.a. mot bakgrund av
självmordsstatistiken 1997-2002. De föreslår att statistiken kompletteras för åren
därefter. Kommunen föreslås också tillsätta en grupp som ”ser särskilt på ungdomars” livskvalitet och får till uppgift att utarbeta förslag till åtgärder för att förbättra livssituationen för ungdomar. Förutom ungdomar ska i gruppen också ingå
representanter för statliga och kommunala myndigheter som arbetar med ungdomar.
Remissinstanserna – barn- och utbildningsnämnden, konsult- och servicekontoret
och social- och omsorgsnämnden – tillstyrker förslaget, även om barn- och utbildningsnämndens ställningstagande är mer principiellt. Samtliga nämnder ger sin
syn på problemet. Social- och omsorgsnämnden anser att förutsättningarna för att
ge den enskilde ”god livskvalitet” är ett samhällsintresse. Utredningen ska, enligt
nämnden, bedrivas av ledningskontoret, d.v.s. kommunstyrelsen, och omfatta
såväl kommunal som statlig verksamhet, vara tydligt avgränsat och avse ”utbildning, arbete, fritid, bostad och hälso- och sjukvård”.
MOTION: Elias Özyurt Eldenblom har i motion yrkat att ungdomars villkor på

Gotland ska kartläggas och analyseras för att kommunens ungdomspolitik ska
kunna utvecklas och förändras. Bakgrunden är bl.a. rapporter om tilltagande
ohälsa hos unga människor.
Ledningskontoret ger några summariska statistiska uppgifter, samt redogör för
kommunens egna principiella ställningstaganden avs. ungdomar, skollagens krav,
pågående projekt, utredningar och samverkansformer. Perspektivet är framför allt
att avgränsa den aktuella gruppen åldersmässigt. Även statliga insatser kommenteras. Kontoret anser att det inom kommunen behövs en gemensam bild av unga
vuxnas villkor och en samordnad planering.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-04-20
2006-04-04

Ks § 123 forts
Au § 104

Bedömningen är att åldersgruppen ska avgränsas till 20-25 åringar. Möjligheterna
att samordna verksamheter med utgångspunkt i de båda förslagen bör prövas.
Samordningen skulle kunna vara organisatorisk eller samverkande – genom
arbetsformer och processer. Ledningskontoret föreslår därför att förslagen bifalls
på så sätt, att den av kommunstyrelsen tillsatta utredningen om en samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete får i uppdrag att pröva ”i vilken
omfattning förslagen kan ligga till grund för det fortsatta arbetet”. Dessutom föreslås tre specificerade direktiv, nämligen att precisera ”åldersgrupp för fortsatt
utvecklingsarbete”, samt att lämna förslag på vilka insatser motsv. som bör samordnas organisatoriskt och vilka som bör samordnas genom arbetsformer och
processer.
Kommunstyrelsens beslut med hänvisning till att styrelsen tillsatt den nämnda
utredningen
•

Den pågående utredningen om en samlad organisation för vuxnas utveckling,
lärande och arbete får i uppdrag att pröva i vilken omfattning de förslag, som
framförts i medborgarförslaget och motionen, kan ligga till grund för det fortsatta arbetet. Utredningen ska dessutom precisera åldersgrupp och beskriva
vilka insatser eller verksamheter som bör samordnas organisatoriskt och vilka
som gör samordnas genom arbetsformer och processer. Utredningens överväganden och förslag ska redovisas i slutrapport till kommunstyrelsen under
maj 2006.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget och motionen anses besvarade med hänvisning till
kommunstyrelsens beslut.

Expedieras
Kommunstyrelsens beslut:
Ledningskontoret/Lars Danielson och Eva Sellberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ledningskontoret
Eva Sellberg
Lisa Stark
Anna Bergman

Kommunstyrelsen

Motion: Kartlägga och analysera ungdomars villkor på
Gotland
Medborgarförslag: Oron över ungdomars livssituation
Motion
Elias Özyurt Eldenblom föreslår i motion att kommunstyrelsen får i uppdrag
att kommunen själv eller med hjälp av högskola på Gotland kartlägger och
analyserar ungdomars villkor på Gotland. Motionären hänvisar till en SCBrapport som uppgivit att ungas ekonomi och hälsa blir allt sämre. Motionären
anser att för att kunna utveckla den kommunala ungdomspolitiken krävs en
kritisk genomgång av nuläget.
Medborgarförslag
Erik Kärrbrink m.fl. föreslår i ett medborgarförslag
- att Gotlands kommun tar ungdomars (18-25 år) livssituation på allvar
och tar reda på hur statistiken för självmord bland unga på Gotland ser
ut efter ovan nämnda period (1997-2000).
- Att Gotlands kommun tillsätter en grupp som ser särskilt på ungdomar
samt livskvalité och kommer med konkreta förslag till åtgärder för att
förbättra livssituationen för ungdomar på Gotland.
- Att Gotlands kommun i denna utredningsgrupp involverar ungdomar
samt representanter som dagligen arbetar med dessa ungdomar, från
verksamheter som t.ex. arbetscentrum, arbetsförmedlingen,
socialtjänsten och gymnasieskolan.
Ärendets beredning
Medborgarförslaget har remitterats till social- och omsorgsnämnden, barnoch utbildningsnämnden och konsult- och servicekontoret. Ledningsteamet
och folkhälsoteamet bereder ärendet gemensamt. Avstämning har skett med
kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, konsultoch servicekontoret och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Plusgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3
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Remissyttranden
Social- och omsorgsnämnden föreslår att medborgarförslaget tillstyrks samt
att kommunfullmäktige anvisar erforderliga medel för genomförande av de
åtgärder som förslaget leder fram till. Sammanfattningsvis redovisas i
yttrandet följande synpunkter: Frågan om livskvalitet och livssituationen för
ungdomar är angelägen. Även om ansvaret för att forma sitt liv ligger hos den
enskilde vuxne, bör det finnas ett samhällsintresse att ge förutsättningar för
god livskvalitet. Förutsättningar för god livskvalitet innefattar bland annat
utbildning, arbete, fritid, bostad, hälso- och sjukvård. En utredningsgrupp med
ett övergripande ansvar för att utreda frågor inom kommunal och statlig
verksamhet bör ha ett tydligt uppdrag och utgå från kommunens
ledningskontor. I uppdraget bör ingå att presentera förslag till åtgärder och
redovisa kostnader för dessa.
Barn – och utbildningsnämnden ställer sig bakom andemeningen i förslagen i
medborgarförslaget. Redovisar i yttrandet olika resurser som idag finns
tillgängliga inom förvaltningen. Någon bedömning av om elevernas behov av
särskilt stöd tillgodoses fullt ut eller identifierade förbättringsområden
redovisas inte.
Konsult – servicekontoret tillstyrker medborgarförslaget. Av yttrandet framgår
att arbetscentrum möter en ökning av antalet ungdomar som behöver andra
stödåtgärder förutom arbetsmarkandspolitiska sysselsättningsåtgärder.
Flertalet av dessa ungdomar har kontakt med psykiatrin och socialtjänsten.
Behov av ytterligare samarbete har aviserats från socialsekreterare,
arbetsförmedlare, försäkringskassehandläggare, LSS-handläggare,
gymnasieskolan samt psykiatrin.
Faktaunderlag
Unga vuxna på Gotland
Antalet ungdomar i åldern 18 tom 25 år den 31 december 2005 var 5 444
personer, vilket motsvarade 9,4 procent av befolkningen.
Utbildningssituation
Våren 2005 var det 90 % av eleverna på Gotland (i riket 89 %) som lämnade
grundskolan med minst godkänt i ämnena svenska, engelska och matematik
och därmed var behöriga till gymnasieskolan. Av de elever som gick ut
gymnasieskolan 2001/2002 hade 34 % gått vidare till högskolan läsåret
2004/2005. Detta är 11 procent färre än i riket.
Ekonomiskt bistånd
Enligt uppgifter utgör ungdomar i åldrarna 18-24 år mellan 20-30% av de
personer som får ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Nationellt
uppges att gruppen ungdomar 18-24 år erhåller ekonomiskt bistånd i större
utsträckning än övriga åldersgrupper. Under 2004 utgjorde gruppen ungdomar
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28% av alla som erhållit ekonomiskt bistånd i åldersgruppen 18-64 år, vilket
är en ökning med 4 % mot 2003.
Arbetsmarknad
Enligt uppgifter från länsstyrelsen/arbetsförmedlingen den 31 december 2005
var 512 ungdomar i åldersgruppen 18 tom 25 år på Gotland (9,5 %) öppet
arbetslösa. Nationellt är motsvarande andel 6,1 %.
251 ungdomar i åldersgruppen (5,2 %) på Gotland deltog i
arbetsmarknadspolitiska program. Motsvarande andel i riket var 3,1 %.
Praktikplatser
Arbetscentrum har uppdraget från ledningskontoret att få fram lämpliga
praktikplatser för ungdomar i åldern 18-25 år. Arbetsförmedlingen kommer
överens med ungdomen om en yrkeslinje som ska gälla och vilka insatser som
planeras för detta. En del av detta kan vara yrkesinriktad praktik inom
kommunens olika verksamheter. Arbetscentrum har de senaste åren mött
ökade svårigheter att få fram lämpliga praktikplatser.
Bostadssituation
En överblick saknas inom kommunen av antalet ungdomar som är i behov av
egen bostad eller som aktivt söker egen bostad. GotlandsHem AB uppskattar
att ca 4-500 ungdomar aktivt söker bostad inom deras bostadsbestånd.
Nedsatt psykiskt välbefinnande
I en enkätundersökning från 2004 visades att nedsatt psykiskt välbefinnande
var vanligare bland personer under 45 år. Var tredje ung kvinna, både på
Gotland och i riket hade nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland unga män var
andelen på Gotland 14 procent och i riket 19.
Självmord bland unga
Andelen gotländska flickor i åldrarna 13-29 år som vårdats för ”avsiktligt
tillfogad självskada” har varit mindre än rikssnittet sedan 1998, förutom år
2001. Bland pojkar var vård för självtillfogade skador mindre vanligt på
Gotland fram till 2003. Därefter har andelen vårdade pojkar varit större än i
riket. Antal döda på Gotland självmord i åldrarna 15-29 år var tre flickor och
sex pojkar mellan åren 1997 och 2003.
Lokala styrdokument för ungdomspolitiska frågor
I visionen för Gotlands kommuns balanserade styrkort slås fast att ”barns och
ungdomars bästa genomsyrar alla förvaltningars arbete”. Mål för
samhällsperspektivet år 2006 är ”Gotland erbjuder hög livskvalitet med social
rättvisa, inomregional balans och en hållbar tillväxt som gör att människor
vill bo och verka här.”
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Gotlands kommuns program för ungdomars inflytande och delaktighet utgår
från FN:s konvention om barnets rättigheter. Programmet anger inte någon
åldersmässig avgränsning men vissa insatser som lyfts inriktas på barn och
ungdomar i skolåldern upp till och med gymnasiet. I verksamheten som utgår
från Ungdomens hus deltar även äldre ungdomar.
Kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år, har fr.o.m. 1 juli
2005 förtydligats i skollagen. Arbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen
kommer under 2006 att inriktas på att utveckla system för kartläggning av
elever som inte finns inom gymnasieutbildning samt motivationsskapande
åtgärder, arbetsformer och ett anpassat innehåll till de ungdomar som finns
utanför gymnasieskolan.
Lokal utredningar med bäring på målgruppen unga vuxna.
Ett PM ”Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet en möjlighet för
Gotland?” färdigställdes oktober 2005 . Kommunstyrelsen beräknas i början
av 2006 ta ställning till intresset eller ej för fortsatt arbete med att förbereda
inrättande av ett samordningsförbund.
Om samtliga parter (länsstyrelsen/arbetsförmedlingen, försäkringskassan,
Gotlands kommun) beslutar att gå vidare med planering för införande av ett
samordningsförbund innebär det att förslag till organisation, förbundsordning,
övergripande mål och budget ska tas fram.
Gruppen unga vuxna bör vara en angelägen och aktuell grupp för särskilda
insatser inom ramen för eventuellt arbete med finansiell samordning.
Inom ”projekt Herkules”, ett EU- projekt inom ramen för den som idag är
Individuella programmet Trojaborg, sammanställdes år 2000 samhället
merkostnader för unga vuxna med ofullständig skolgång och svårigheter att
etablera sig på arbetsmarknaden. Studien visade att kostnaderna inom
grundskolan var mycket små, något större var kostnaderna inom
gymnasieskolan. Socialtjänsten hade 40 ggr så stora kostnader för insatser
som grundskolan. I jämförelse med gymnasieskolan hade socialtjänsten sex
gånger så stora kostnader. Arbetsmarknadsmyndigheterna hade ungefär
samma kostnad som gymnasieskolan och kriminalvårdens kostnader uppgick
till ca hälften av socialtjänstens.
KS har beslutat utreda förutsättningarna för att tillskapa en samlad
organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete. Det vill säga en ny
organisation som själv och tillsammans med andra ska erbjuda de vuxna
kommuninvånarna från och med 18 år individuellt anpassade åtgärder för att
stärka den enskildes möjligheter till utbildning, sysselsättning och till att
erhålla/behålla arbete. Beslut om eventuellt genomförande ska tas under
hösten 2006.
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Några aktuella nationella måldokument och utredningar
Nationellt pågår ett stort antal utredningar som handlar om de synpunkter som
framförs i föreliggande medborgarförslag och motion. Nedan redovisas några
av dessa. Dessa utredningar betonar behovet av insatser och ökad samordning.
Framöver kommer kommunen att möta olika förslag till lagändringar,
utvärderingar mm som härrör sig till åtgärder från dessa propositioner och
handlingsplaner.

•

Välfärdsbokslut för1990-talet redovisar att ungdomar (16-24 år) är
en av de samhällsgrupper som utvecklats mest negativt under 1990talskrisen.

•

Regeringens ungdomspolitiska proposition ”Makt att bestämma –
rätt till välfärd” är det centrala dokument som styr ungdomspolitiken
framöver (beslut i riksdagen september 2004). Åldersgruppen
preciseras till 13 tom 25 år.

•

Regeringen tillsatte i juni 2003 en parlamentarisk kommitté med
uppdrag att ta fram underlag för en ”Nationell handlingsplan för den
sociala barn- och ungdomsvården” som betonar behovet av
förebyggande och tidiga insatser i samverkan mellan olika parter.

•

Socialstyrelsen har i rapporten ”Ungdomars behov av samhällets
stöd - en lägesbeskrivning 2005” konstaterat att organiseringen av
välfärdsinsatserna är för uppdelade och att det för ungdomarna blir
oklart var man kan söka hjälp när problemen är svåra att identifiera.

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter antogs 1989. Den
omfattar alla från födseln till 18 års ålder. Med den avgränsning som
barnkonventionen har är den inte tillämpbar på åldersgruppen 18 – 25 år.
Samordning av ungdomspolitiska frågor i Gotlands kommun
För samordning av kommunala insatser och verksamhet med barn i fokus finns sedan
flera år Barnnätverket i Gotlands kommun. I barnnätverket deltar verksamheter inom
barn- och utbildningsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, social- och
omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt ledningskontoret.
Barnnätverkets tyngdpunkt ligger på yngre barn och tonåringar.
För samordning av insatser och verksamhet riktad till gruppen 18 –25 år finns i nuläget
inte motsvarande struktur eller arbetsform.

6 (7)

Ett nytt projekt med arbetsnamnet MIS (myndigheter i samverkan) håller på att etableras.
Syftet är att ge ungdomar som behöver samhällets stöd under lång tid en utbildning som
motsvarar ungdomarnas arbetsförmåga. Samverkande parter är: arbetsförmedlingen,
arbetscentrum, gymnasiesärskolan, psykiatrin, försäkringskassan och socialtjänsten.
Ledningskontorets bedömning
Unga vuxna är en heterogen grupp. Det är inte alltid klart hur gruppen ska
avgränsas åldersmässigt. Ledningskontoret bedömer att för det fortsatta
arbetet med att se över och samordna insatser för unga vuxna bör fokus läggas
på åldersgruppen 20 – 25-åringar, bland annat med hänvisning till att skolan
har uppföljningsansvar för personer 18 – 20 år. Nationellt redovisas allvarliga
signaler om unga vuxnas hälsa och situation på arbets- och bostadsmarknaden.
I pågående budgetdialoger lyfter kommunala förvaltningar ungdomsfrågor
som ett strategiskt prioriterat arbetsområde. Nationellt pågår ett antal
utredningar och aktiviteter för att utveckla arbetet inom det ungdomspolitiska
området. Alltmer betonas behovet av samordning i arbetet även för unga
vuxna. Inom Gotlands kommun finns behov av en gemensam bild av unga
vuxnas villkor och av samordnad planering för åldersgruppen.
Ledningskontoret bedömer att det är angeläget att lyfta fram unga vuxnas
situation i ett samlat och samordnat verksamhetsperspektiv. Ett flertal
förvaltningar och andra myndigheter inom länet har specifika uppdrag som
berör unga vuxnas levnadsvillkor. Av kommunens förvaltningar berörs barnoch utbildningsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, konsult- och
servicekontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, ledningskontoret samt socialoch omsorgsförvaltningen. Det är angeläget att samarbete även sker med
regionala myndigheter samt ungdomsorganisationer.
Ledningskontoret anser att möjligheter bör prövas att samordna verksamheter
utifrån motionens och medborgarförslagets inriktning, organisatoriskt
och/eller genom arbetsformer och processer. Uppdrag bör ges till den
pågående utredningen om en samlad organisation för vuxnas utveckling,
lärande och arbete att pröva i vilken omfattning förslagen kan ligga tillgrund
för det fortsatta arbetet. Utredningen bör
- precisera åldersgrupp för fortsatt utvecklingsarbete
- ange vilka insatser/verksamheter som bör samordnas organisatoriskt
- ange vilka insatser som bör samordnas genom arbetsformer och
processer.
Frågorna bör enligt ledningskontoret besvaras i utredningens slutrapport till
kommunstyrelsen. I samband med remissbehandlingen bör nämndernas
synpunkter begäras in angående vilka utvecklingsinsatser/vilken samordning
som kan lösas inom nuvarande organisation respektive i utredningens förslag
till förändrad organisation.

7 (7)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
-

-

-

Medborgarförslag och motion bifalles såtillvida att den pågående
utredningen om en samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande
och arbete ges i uppdrag att pröva i vilken omfattning förslagen kan
ligga tillgrund för det fortsatta arbetet.
Utredningen ska precisera åldersgrupp samt beskriva vilka
insatser/verksamheter som bör samordnas organisatoriskt respektive
vilka som bör samordnas genom arbetsformer och processer.
Utredningens överväganden och förslag redovisas i slutrapport till
kommunstyrelsen under maj 2006. I remissbehandlingen begärs
synpunkter in angående samordning av insatser till unga vuxna inom
nuvarande respektive förslag till förändrad organisation.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2005-09-14

BUN § 74
Remiss, medborgarförslag: Ungdomars livssituation
KS dnr 2005/0316-85 ; BUNs dnr 2005/013-69

Kommuninnevånarna Erik Kärrbrink, Johnny Lundgren, Therese Linder, Anna Bouras,
Eliot Entin anför i ett s k medborgarförslag följande:
Vi som jobbar med ungdomar mellan 18-25 år på Gotland märker att många av dem inte mår
bra. Enligt Socialstyrelsens senast tillgängliga statistik för åren 1997-2002 ligger Gotland
högst när det gäller självmord bland unga under fyra av de sex åren - Varför är det så? Beror
det på att arbetslösheten bland unga på Gotland är högre än riket i övrigt? Kan det bero på
bostadsbrist? Har ungdomar på Gotland sämre möjligheter till fritidssysselsättningar? Beror
det på skolan, eller är det samhällets stöd till föräldrar som brister? Vad det än beror på så
rimmar det illa med Gotland ambition att marknadsföra sig som en kommun med bra
livskvalité. I så fall ska denna ambition gälla för alla åldersgrupper och inte bara för friska
pensionärer .
Vårt förslag är:
Att Gotlands Kommun tar ungdomars livssituation på allvar och tar reda på hur statistiken
för självmord bland unga på Gotland ser ut efter ovan nämnda period.
Att Gotlands Kommun tillsätter en grupp som ser särskilt på ungdomars livskvalite och
kommer med konkreta förslag till åtgärder för att förbättra livssituationen för ungdomar på
Gotland.
Att Gotlands Kommun, i denna utredningsgrupp, involverar ungdomar samt representanter
som dagligen arbetar med dessa ungdomar, från verksamheter som t.ex. Arbetscentrum,
Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Gymnasieskolan.

Skoldirektör Peter Molin anför i förslag till yttrande bl a följande:
Förslagsställarna riktar uppmärksamheten mot ett mycket viktigt område inom samhället.
Det samhälle som ungdomar idag växer upp i har många fördelar men också många sidor
som kan bli problematiska om man inte känner sig delaktig i det som händer.
Familjesituation och komplicerade levnadsförhållanden (marginalisering, utslagning,
droger) påverkar barn och ungdomar direkt och indirekt.
…
Inom BUNs område arbetar man idag aktivt med barn och ungdomars livssituation upp till 19-20-års
ålder, då de lämnar gymnasieskolan, t ex i form av kurser och utbildningar kring frågorna om
livskunskap, livsstil och värderingar.
Den verksamhet som bedrivs inom det individuella programmet Trojaborg är betydelsefull, och i den
nya gymnasieskolan aviseras att det individuella programmet också bli ett heltidsprogram för att bl a
ge sina elever en meningsfull sysselsättning och bättre kompetens. I årets elevenkät får verksamheten
vid Trojaborg mycket goda omdömen från eleverna (4,87 på en 6-gradig skala).
…

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. BUN ställer sig bakom andemeningen i medborgarförslaget.
2. Skoldirektören ges i uppdrag att inge yttrandet efter komplettering med en utförligare
beskrivning av hur BUF arbetar med livsstilsfrågorna.

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen
PeM

2005-09-14

Kommunstyrelsen

Yttrande över medborgarförslag, Ungdomars livssituation
KS dnr 2005/0316-85 ; BUNs dnr 2005/013-69

Kommuninnevånaren Erik Kärrbrink har 2005-06-23 till Gotlands kommun inlämnat
ett medborgarförslag med följande lydelse:
” Vi som jobbar med ungdomar mellan 18-25 år på Gotland märker att många av dem
inte mår bra.
Enligt Socialstyrelsens senast tillgängliga statistik för åren 1997-2002 ligger Gotland
högst när det gäller självmord bland unga under fyra av de sex åren Varför är det så?
Beror det på att arbetslösheten bland unga på Gotland är högre än riket i övrigt? Kan
det bero på bostadsbrist? Har ungdomar på Gotland sämre möjligheter till fritidssysselsättningar? Beror det på skolan, eller är det samhällets stöd till föräldrar som brister?
Vad det än beror på så rimmar det illa med Gotland ambition att marknadsföra sig som
en kommun med bra livskvalite. I så fall ska denna ambition gälla för alla åldersgrupper
och inte bara för friska pensionärer .
Vårt förslag är:
Att Gotlands Kommun tar ungdomars livssituation på allvar och tar reda på hur statistiken för självmord bland unga på Gotland ser ut efter ovan nämnda period.
Att Gotlands Kommun tillsätter en grupp som ser särskilt på ungdomars livskvalite och
kommer med konkreta förslag till åtgärder för att förbättra livssituationen för ungdomar
på Gotland.
Att Gotlands Kommun, i denna utredningsgrupp, involverar ungdomar samt representanter som dagligen arbetar med dessa ungdomar, från verksamheter som t.ex. Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Gymnasieskolan.”

Även Johnny Lundgren, Therèse Linder, Anna Bouras och Eliot Entin har ställt sig
bakom medborgarförslaget

BUNs yttrande
Förslagsställarna riktar uppmärksamheten mot ett mycket viktigt område inom samhället. Det samhälle som ungdomar idag växer upp i har många fördelar men också
många sidor som kan bli problematiska om man inte känner sig delaktig i det som
händer. Familjesituation och komplicerade levnadsförhållanden (marginalisering, utslagning, droger) påverkar barn och ungdomar direkt och indirekt. Tyvärr finns det
alltför många ungdomar idag som inte går till högre studier och inte kommer in på
1 (3)
Buf050914

arbetsmarknaden av olika skäl. För dem kan sysslolösheten och osäkerheten på vad
man kan/ska göra bli mycket traumatisk. Många samhällsinstanser har på olika sätt del
i det som sker, men också familj och sociala nätverk i form av släkt och kamrater påverkar ungdomars trygghet, trivsel och självkänsla.
I avsnittet Trygghet och hälsa i Gotland kommuns skolplan handlar inriktningsmålen
om livsstilsfrågor:
-

det råder trivsel, trygghet och goda relationer mellan barn, elever och vuxna.

-

barn och elever utvecklar sin sociala förmåga och lär sig möta andra med respekt och
empati.

-

förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan stimulerar barn och unga till
rörelse och utevistelse.

-

det bedrivs fortlöpande verksamhets- och ämnesövergripande arbete med kunskap om
hälsa, existentiella frågor, ANT, sexualitet och samlevnad, fysisk aktivitet och mat.

Inom BUNs område arbetar man idag aktivt med barn och ungdomars livssituation
upp till 19-20-års ålder, då de lämnar gymnasieskolan, t ex i form av kurser och
utbildningar kring frågorna om livskunskap, livsstil, värderingar, mobbing, alkohol
och droger för personal och elever på skolorna. Elevernas eget engagemang i dessa
frågor är av största vikt.
Föräldrar har en mycket viktig roll i sina barns och elevers skolarbete och
fritisaktiviteter. Därför anordnas föräldrautbildningar för de första skolåren,
föräldranätverk i klasser/skolor, föräldramöten med olika tema samt andra aktiviteter i
alla stadier. Föräldrars engagemang bidrar starkt till i att skolan når framgång i sitt
arbete med eleverna.

På skolorna finns tillgång till elevvårdspersonal i from av skolsköterskor, kuratorer,
studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger. Dessa personer ingår i
elevvårdsteam på de olika skolorna som träffas regelbundet och stöttar elever i
skolsituationen. Skolorna har också tillgång till läkare, psykologer och skolpräst på
gymnasiet.
Den verksamhet som bedrivs inom det individuella programmet på
Trojaborggymnasiet är betydelsefull, och i den nya gymnasieskolan aviseras att det
individuella programmet också bli ett heltidsprogram för att bl a ge sina elever en
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meningsfull sysselsättning och bättre kompetens. I årets elevenkät får verksamheten
vid Trojaborg mycket goda omdömen från eleverna (4,87 på en 6-gradig skala).
I kvalitetsredovisningar för respektive skola och för förvaltningen som helhet följs
årligen resultaten upp och blir en del i ett ständigt pågående förbättringsarbete av elevernas utbildning. En skola med bra utbildning bidrar självfallet till bättre framtidsutsikter för eleverna men den är också av största betydelse genom att den påverkar
ungdomarnas välbefinnande och ger dem ökad självkänsla och ökat självförtroende.
En god utbildning ger också bra förutsättningar för att våga söka vidare till
högskolestudier. Gotland behöver i detta avseende bli ännu bättre om vi ska nå statens
mål på 50%.
BUF har en egen resursavdelning i Visby med särskild kompetens hos specialister och
pedagoger för att ute på skolorna ge elever med olika behov tillgång till professionell
hjälp och stöd, samt ge fler elever förutsättningar att få en bra utbildning. Personal
från resursavdelningen ingår i det s.k. Barnnätverket på Gotland, som är sammansatt
av personal från olika förvaltningar.
Snabba och konkreta arbetsmarknadsinsatser eller komplettering av tidigare studieresultat vid Komvux är andra exempel på vad som kan göras i det korta perspektivet.

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig hänvisning till ovanstående bakom
andemeningen i förslagen i det aktuella medborgarförslaget.

Peter Molin,
Skoldirektör
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Konsult- och servicekontoret
Arbetscentrum
Birgitta Nylund

Kommunstyrelsen

Yttrande till medborgarförslag ärende KS 2005/0316-8
Konsult och servicekontoret avger här sitt yttrande till det medborgarförslag som
inkommit till Kommunstyrelsen. Medborgarförslaget riktar sig Gotlands kommuns
insatser för ungdomar i åldern 18-25 år. Förslagsställarna hänvisar bland annat till
socialstyrelsens statistik från 1997-2002 där självmord bland unga på Gotland ligger
högst i landet. Den grupp som författat medborgarförslaget möter dessa ungdomar
dagligen i sitt arbete. Gruppen ställer sig också frågande om orsak till detta kan vara
arbetslöshet, bostadsbrist, brist på fritidssysselsättning, skolan osv.

Medborgarförslagen är
•

Att Gotlands kommun tar ungdomars livssituation på allvar och tar reda på
hur statistiken för självmord bland unga på Gotland ser ut efter ovan nämnda
period.

•

Att Gotlands kommun tillsätter en grupp som särskilt ser på ungdomars
livskvalitet, samt kommer med konkreta förslag till åtgärder för att förbättra
livssituationen för ungdomar på Gotland.

•

Gotlands Kommun i denna utredningsgrupp, involverar ungdomar samt
representanter som dagligen arbetar med dessa ungdomar, från verksamheter
som tex, arbetscentrum, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och
gymnasieskolan.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

S:t Hansgatan 25
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-20 35 23

www.gotland.se/ksk
registrator_ksk@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

Konsult och servicekontoret ser i sitt dagliga arbete en ökning av antalet ungdomar
som behöver andra stödåtgärder förutom sysselsättning. Arbetscentrum har på grund
av detta bland annat startat sysselsättningsprojekt med särskild inriktning på nära
handledning, samtal, kombinerat med praktiska göromål och fysisk träning.
Det har visat sig vara en mycket lyckad satsning och stärkt ungdomarnas självbild,
självförtroende och lust att gå vidare i livet. Arbetsgivarna skulle inte orka eller vilja
ta på sig ett sånt ansvar trots att dessa ungdomar är till arbetsmarknadens förfogande.
Flertalet av dessa ungdomar har kontakt med psykiatrin och socialtjänsten och har
ofta en splittrad skolgång som påverkat denna situation. Arbetscentrums kontakt
med ungdomar är oftast på uppdrag och anvisning av arbetsförmedlingen när det
gäller de arbetsmarknadspolitiska insatserna ungdomsgarantin eller kommunala
ungdomsprogrammet. Vi samarbetar även med socialtjänsten unga vuxna som
handlägger försörjningsstöd.
Behov av ytterligare samarbete har aviserats från socialsekreterare, arbetsförmedlare,
försäkringskassehandläggare, Lss-handläggare, Gymnasieskolan samt psykiatrin där
man också möter ungdomar som har omfattande behov av stödåtgärder för sin
dagliga livsföring.

Arbetscentrums mål
är att genom de arbetsmarknadspolitiska insatser/åtgärder höja den arbetssökandes
kompetens, förbättra individens anställningsbarhet och sociala status samt bidra till
att underlätta den enskildes möjligheter att få arbete på den reguljära
arbetsmarknaden.
Konsult och servicekontoret ser behovet av ett fördjupat samarbete med ovan
beskrivna verksamheter för ett bättre och effektivare arbetssätt för den unge
medborgaren samt ett bättre utnyttjande av gemensamma resurser

Förslag till beslut:
Konsult och servicekontoret tillstyrker medborgarförslaget i sin helhet.

Staffan Thurgren
Förvaltningchef

BirgittaNylund
Enhetschef

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

19 oktober 2005

SON § 92
Medborgarförslag; Ungdomars livssituation på Gotland remissyttrande
x

Dnr SON 2005/0108-85, SON/Au 2005-10-12, § 55

Ärendebeskrivning
Social- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över medborgarförslag från Erik
Kärrbrink med flera som träffar ungdomar mellan 18 och 25 år i sitt arbete. Förslagsställarna har märkt att många av dessa ungdomar inte mår bra. Enligt Socialstyrelsens statistik ligger Gotland högt när det gäller självmord bland unga i den
åldersgruppen under 1997 - 2002. Flera funderingar på orsaker till detta framförs.
Förslagen är:
- att Gotlands kommun tar ungdomars livssituation på allvar och tar reda på hur
statistiken för självmord bland unga på Gotland ser ut efter ovan nämnda period
- att Gotlands kommun tillsätter en grupp som ser särskilt på ungdomars livskvalitet
och kommer med konkreta förslag till åtgärder för att förbättra livssituationen för
ungdomar på Gotland.
- att Gotlands kommun, i denna utredningsgrupp, involverar ungdomar samt
representanter som dagligen arbetar med dessa ungdomar, från verksamheter som
till exempel Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och
gymnasieskolan.
Vid arbetsutskottet sammanträde 2005-10-12, § 55 diskuterades förvaltningens
förslag till yttrande. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet för ytterligare
utredning eftersom man ansåg att beslutsformuleringen skulle utformas annorlunda
och att finansiering skulle finnas för eventuella framtida kostnader.
Till nämndens sammanträde har förvaltningen kompletterat yttrandeförslaget. Där
framförs att frågan om livskvaliteten och livssituationen för ungdomar är angelägen.
Även om ansvaret för att forma sitt liv ligger hos den enskilde vuxne, bör det finnas ett
samhällsintresse att ge förutsättningar för god livskvalitet. En utredningsgrupp med ett
övergripande ansvar för att utreda frågor inom både kommunal och statlig verksamhet
bör ha ett tydligt uppdrag och utgå från kommunens ledningskontor. I uppdraget bör
ingå att presentera förslag till åtgärder och redovisa kostnader för dessa.
Social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka
medborgarförslaget från Erik Kärrbrink med flera om ungdomars livssituation.
Kommunfullmäktige förutsätts anvisa erforderliga medel för genomförande av
de åtgärder som förslaget leder fram till.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
___
Beslutet meddelas: Kommunstyrelsen, Inger Öberg och Pelle Stenström SoF
justerare

Utdragsbestyrkande

17 oktober 2005

1(2)

Social- och omsorgsförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen
Hans Haglund/Britt-Marie Eriksson

Social- och omsorgsnämnden

Förslag till yttrande över medborgarförslag
Social- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över medborgarförslag från
Erik Kärrbrink med flera som träffar ungdomar mellan 18 och 25 år i sitt arbete.
Förslagsställarna har märkt att många av dessa ungdomar inte mår bra, bland
annat har Gotland haft många självmord i den åldersgruppen under 1997 - 2002.
De funderar på vilka orsaker detta kan ha: högre arbetslöshet bland unga på Gotland? Bostadsbrist? Sämre möjligheter för ungdomar att ha fritidssysselsättningar? Skolan eller brister i samhällets stöd till föräldrar?
Förslagen är:
- att Gotlands kommun tar ungdomars livssituation på allvar och tar reda på
hur statistiken för självmord bland unga på Gotland ser ut efter ovan
nämnda period
- att Gotlands kommun tillsätter en grupp som ser särskilt på ungdomars
livskvalitet och kommer med konkreta förslag till åtgärder för att förbättra
livssituationen för ungdomar på Gotland.
- att Gotlands kommun, i denna utredningsgrupp, involverar ungdomar
samt representanter som dagligen arbetar med dessa ungdomar, från verksamheter som till exempel Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och gymnasieskolan.
Förslagsställarna aktualiserar frågan om ett behov som har kommit lite i skuggan
av barn och tonåringar och deras förhållanden. För dessa grupper finns en hel del
offentliga arrangemang och aktiviteter, till exempel sommarläger, sommarjobb
för ungdomar, fritidsgårdar och resursskolorna. Föreningslivet, och då inte minst
idrottsrörelsen, har mycket att erbjuda barn och ungdomar, för vilket det utgår
kommunala och statliga bidrag.
När tonåringar växer upp och passerar artonårsgränsen förutsätts de kunna ta vara
på sig själva och tillgodose sina behov. Samtidigt kan man på en befolkningspyramid se att befolkningen minskar kraftigt i antal i åldern 18 – 30 år, jämfört
med antalet tonåringar. Många som är uppväxta här flyttar från Gotland, samtidigt som många som ska studera på Högskolan flyttar hit. Det har skett en ökning
av det totala antalet 18 – 25 åringar under de senaste fem åren. Den 31 december
2000 fanns det 5 023 personer i den åldern på Gotland. Vid senaste årsskiftet var
antalet 5 366 (Källa: SCB). Man bör kunna räkna med att antalet kommer att öka
de närmaste åren, i takt med att dagens tonåringar blir äldre.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

Box 1243
621 23 VISBY

Polhemsgatan 29
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-27 98 85 (telefax)

www.gotland.se
son@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

Ungdomar i den aktuella åldersgruppen har inte samma intressen som tonåringar.
Många har slutat med idrottande, föreningslivet är inte lika lockande, det kan
vara svårt för dem att finna arbete och bostad. Många som vill bilda familj möter
praktiska svårigheter, som de inte kan lösa. De som har personliga resurser söker
sig från Gotland för att finna arbete, men många blir kvar. Frågan blir då vad
samhället kan och bör göra för att underlätta deras belägenhet.
En viktig uppgift är att se till att det finns bostäder och arbetsmöjligheter för alla.
Många blir idag hänvisade till niomånaderskontrakt och blir tvungna att lämna
sin bostad till sommaren.
Självmord är alltid tragiskt oavsett i vilken ålder det sker. Ofta är omgivningen
överraskad och har inte kunnat se några tecken på att det skulle kunna inträffa.
Det måste vara möjligt att få hjälp och hopp om framtiden för den som är så deprimerad att självmord ses som enda utvägen. Hjälpen ska vara lättillgänglig och
känd, samtidigt som det inte ska vara skuldbelagt att söka hjälp. För att kunna ge
den hjälp som behövs, bör man veta omfattningen av behovet. En bra början är
att ta reda på hur många som har tagit sitt liv under de senaste åren, precis som
anges i medborgarförslaget. I en utredningsgrupp bör det också finnas representanter från psykiatrin på Gotland, som kan bidra med kunskaper om självmordsprevention.
För att kunna få en bra livskvalitet som vuxen och en god grund att stå på är det
inte oviktigt hur åren närmast före vuxenlivet har gestaltat sig. En bra gymnasieutbildning ger förutsättningar så att ungdomar kan finna ett arbete och ett sammanhang i tillvaron. Med tanke på det ökade antalet ungdomar som de närmaste
åren kommer att börja gymnasieskolan är det viktigt att den får de resurser som
behövs, både för undervisning/utbildning och för de sociala behoven.
Sammanfattning:
Frågan om livskvaliteten och livssituationen för ungdomar är angelägen. Även
om ansvaret för att forma sitt liv ligger hos den enskilde vuxne, bör det finnas ett
samhällsintresse att ge förutsättningar för god livskvalitet.
Förutsättningar för god livskvalitet innefattar bland annat utbildning, arbete, fritid, bostad, hälso- och sjukvård. En utredningsgrupp med ett övergripande ansvar
för att utreda frågor inom både kommunal och statlig verksamhet bör ha ett tydligt uppdrag och utgå från kommunens ledningskontor. I uppdraget bör ingå att
presentera förslag till åtgärder och redovisa kostnader för dessa.

Förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka medborgarförslaget från Erik Kärrbrink med flera om ungdomars livssituation.
Kommunfullmäktige förutsätts anvisa erforderliga medel för genomförande av de
åtgärder som förslaget leder fram till.

Annica Winberg
Socialdirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 19

2006-06-19

Handlingsplan mot våld mot kvinnor m.m.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-04-20, § 125

•

Ledningskontoret 2006-03-24

•

Medborgarförslag 2005-04-04

•

Social- och omsorgsnämnden 2005-06-08, § 54 och 2006-02-16, § 16

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.

1. Att Gotlands kommun snarast antar en politisk handlingsplan för att bekämpa män våld mot kvinnor
2. Att Gotlands kommun är huvudansvarig för drivande
av ett kommunalt kriscenter för kvinnor. 3. Se bilaga

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

Namnteckning

2005-04-04
Namnförtydligande

Bo Gunnar Fängström
Adress

Rikvide, Silte
Postadress

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

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
62181 Visby
Förslag
1. Att Gotlands kommun snarast antar en politisk handlingsplan för att bekämpa mäns
våld mot kvinnor.
2. Att Gotlands kommun är huvudansvarig för drivande av ett kommunalt kriscenter för
kvinnor
3. Att Gotlands kommun iordningställer ett informationsmaterial om vart våldsutsatta
kvinnor kan vända sig.
Motivering.
1. Gotlands kommun har enligt lag det yttersta ansvaret för att de människor som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunen är skyldig att
uppmärksamma de våldsutsatta kvinnornas situation i enlighet med
Kvinnofridsreformens intentioner. Kvinnofridsreformen från år 1998!!
2. Gotlands kommun lämnar i år ett blygsamt bidrag till den ideellt drivna kvinnojouren
Amanda. Bidraget utgör en del av hyreskostnaden för Kvinnojourens lokal. Allt arbete
sker helt ideellt.
Detta stämmer dåligt med att Gotlands kommun är huvudansvarig. Det naturliga är att
Gotlands kommun står för samtliga kostnader för kvinnojouren.
3. Gotlands kommun måste självklart iordningställa och sprida ett informationsmaterial
om vart dessa våldsutsatta kvinnor kan vända sig. Detta material bör naturligtvis
finnas på flera språk

BoGunnar Fängström

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-04-20
2006-04-04

Ks § 125
Au § 106

Medborgarförslag. Handlingsplan mot våld mot kvinnor m.m.
KS2005/0166-10
- Medborgarförslag 2005-04-04
- Social- och omsorgsnämnden 2005-06-08, § 54 och 2006-02-16, § 16
- Ledningskontoret 2006-03-24

Bo Gunnar Fängström har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun ska
anta en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, att kommunen ska
inrätta ett kriscenter för kvinnor och utarbeta ett flerspråkigt informationsmaterial
om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig.
Anm: Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för kvinnofrid och plan för informations- och utbildningsinsatser. Arbetet ska vara klart i
juni 2006. (§ 138/2005). Förslaget hade väckts i motion.

Social- och omsorgsnämnden hänvisar till arbetet med att upprätta ett handlingsprogram, som förväntas belysa vilka åtgärder som behövs för att stärka stödet till
kvinnor som utsatts för våld.
Ledningskontoret föreslår att frågan om ett kommunalt kriscenter ska beaktas i
arbetet med handlingsprogram.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget bifalls på så sätt att frågan om ett kommunalt kriscenter
ska beaktas i arbetet med det handlingsprogram för kvinnofrid som kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta.

2006-03-24

1(1)
Dnr KS 2005/0166-10

Ledningskontoret
Eva Sellberg

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag ”Politisk handlingsplan för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor mm” – komplettering till
remissyttrande
Bo Gunnar Fängström har i medborgarförslag lämnat förslag
1. Att Gotlands kommun snarast antar en politisk handlingsplan för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor.
2. Att Gotlands kommun är huvudansvarig för drivande av ett kommunalt
kriscenter för kvinnor.
3. Att Gotlands kommun iordningställer ett informationsmaterial om vart
våldsutsatta kvinnor kan vända sig.
Social- och omsorgsnämnden har ombetts att komplettera sitt tidigare yttrande
över medborgarförslaget avseende punkt 2.
Av social- och omsorgsnämndens kompletterande yttrande framgår att man
förväntar sig att det förslag till handlingsprogram för kvinnofrid och plan för
informations- och utbildningsinsatser som kommunfullmäktige beslutat 2005,
ska belysa behovet av ytterligare insatser och att förslagen ska stärka stödet till
våldsutsatta kvinnor. Under 2006 finns möjlighet för kommunen och
kvinnojouren att tillsammans söka statliga medel för att utveckla
omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor och deras barn.
I juni planeras förslag till handlingsprogram för kvinnofrid presenteras och
sändas på remiss. Arbetsgruppen kommer att beakta förslaget om ett
kommunalt kriscenter.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Frågan om ett kommunalt drivet kriscenter överlämnas för beaktande i arbetet
med handlingsprogram för kvinnofrid.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

8 juni 2005

SON § 54
Medborgarförslag; ”Politisk handlingsplan för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor m m” - remissyttrande
•

SON 2005/0074-85, SON/Au 2005-06-01, § 40

Ärendebeskrivning
Social- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över medborgarförslag från Bo
Gunnar Fängström, som har tre förslag:
1. Att Gotlands kommun snarast antar en politisk handlingsplan för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor.
2. Att Gotlands kommun är huvudansvarig för drivande av ett kommunalt
kriscenter för kvinnor.
3. Att Gotlands kommun iordningsställer ett informationsmaterial om vart
våldsutsatta kvinnor kan vända sig.
I förvaltningens förslag till yttrande anges att nämnden i februari 2005 avgivit ett
yttrande över Marianne Gottlanders motion om utarbetande av ett handlingsprogram
för kvinnofrid. Nämnden ställde då sig positiv till att det finns ett gemensamt och
övergripande handlingsprogram för kvinnofrid i Gotlands kommun. Motionen som
upptar samma frågor som medborgarförslaget gör, kommer inom kort att behandlas
av kommunfullmäktige.
Förvaltningen anger också att det ska finnas ett informationsmaterial med uppgifter
om de ställen som kvinnor kan vända sig till, om och när de har utsatts för våld.
Informationen bör innehålla upplysningar inte enbart om den medicinska vård som
erbjuds och det sociala stöd som kan ges, utan även det stöd kvinnorna kan få vid en
polisanmälan.
Arbetsutskottets förslag till nämnden
Social- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande över det remitterade
medborgarförslaget, ”politisk handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor m m”,
avge förvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Social- och omsorgsnämndens beslut
Social- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande över det remitterade
medborgarförslaget, ”politisk handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor
m m”, avge förvaltningens förslag till kommunstyrelsen
___
Beslutet meddelas:
Kommunstyrelsen
Pelle Stenström, Ifo

justerare

Utdragsbestyrkande

18 maj 2005

1(2)

Social- och omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgen
Hans Haglund

Social- och omsorgsnämnden

Förslag till yttrande över medborgarförslag
Social- och omsorgsnämnden har ombetts yttra sig över medborgarförslag
från Bo Gunnar Fängström, som har tre förslag:
1. Att Gotlands kommun snarast antar en politisk handlingsplan för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor.
2. Att Gotlands kommun är huvudansvarig för drivande av ett kommunalt kriscenter för kvinnor.
3. Att Gotlands kommun iordningsställer ett informationsmaterial om
vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig.
Gotlands kommun är enligt Bo Gunnar Fängstam skyldig att uppmärksamma
de våldsutsatta kvinnornas siutation. Vidare ska kommunen svara för samtliga kostnader för kvinnojouren och även sammanställa och sprida ett informationsmaterial om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig. Materialet bör
finnas på flera språk.
En motion från Marianne Gottlander, i vilken hon hemställer att kommunfullmäktige ska besluta att Gotlands kommun ska arbeta fram ett handlingsprogram för kvinnofrid, är för närvarande under beredning och ska inom den
närmaste tiden behandlas av kommunfullmäktige. Motionen tar i alla delar
upp samma frågor som medborgarförslaget gör.
Social- och omsorgsnämnden har avgivit yttrande över motionen och ställt
sig positiv till att det finns ett gemensamt och övergripande handlingsprogram för kvinnofrid i Gotlands kommun.
Det ter sig självklart att det ska finnas ett informationsmaterial med uppgifter om de ställen som kvinnor kan vända sig till, om och när de har utsatts
för våld. Informationen bör innehålla upplysningar inte enbart om den medicinska vård som erbjuds och det sociala stöd som kan ges, utan även det stöd
kvinnorna kan få vid en polisanmälan.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

Box 1243
621 23 VISBY

Söderväg 1
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-27 98 85 (telefax)

www.gotland.se
son@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

2

Förslag
Social- och omsorgsnämnden avger denna skrivelse som sitt yttrande över
det remitterade medborgarförslaget.

Annica Winberg
socialdirektör

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

16 februari 2006

SON § 16
Medborgarförslag ”Politisk handlingsplan för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor m m” – komplettering till
remissyttrande
•

Dnr SON 2005/0074-85

Ärendebeskrivning
Social- och omsorgsnämnden har i juni 2005 (SON § 54) yttrat sig över
medborgarförlag från Bo Gunnar Fängström angående ”politisk handlingsplan för
att bekämpa mäns våld mot kvinnor m m”.
Nämnden har nu ombetts att förtydliga sitt yttrande över medborgarförslag från Bo
Gunnar Fängström när det gäller ett av hans tre förslag: 2. Att Gotlands kommun är
huvudansvarig för drivande av ett kommunalt kriscenter för kvinnor.
I förvaltningens förslag till komplettering till remissyttrande refereras till nämndens
yttrande över Marianne Gottlanders motion om utarbetande av ett handlingsprogram
för kvinnofrid. Motionen upptar samma frågor som medborgarförslaget och har
resulterat i kommunfullmäktiges beslut (Kf § 138/2005) att uppdra åt
ledningskontoret att utarbeta förslag till handlingsprogram för kvinnofrid och plan
för informations- och utbildningsinsatser samt att arbetet skall vara klart i juni 2006.
Social- och omsorgsnämnden förväntar sig att det övergripande handlingsprogrammet bl.a. ska belysa behovet av ytterligare insatser och att förslag till
åtgärder för att stärka stödet för våldsutsatta kvinnor behandlas i samband med
handlingsprogrammet.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

Social- och omsorgsnämnden avger förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
som komplettering till yttrande över medborgarförslaget avseende ”politisk handlingsplan
för att bekämpa mäns våld mot kvinnor m m”.

Social- och omsorgsnämndens beslut
Social- och omsorgsnämnden avger förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som komplettering till yttrande över medborgarförslaget avseende
”politisk handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor m m”.

___
Beslutet meddelas:
Kommunstyrelsen, Britt-Marie Eriksson och Inger Öberg, SoF

justerare

Utdragsbestyrkande

2006-02-06
1(2)
.

Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsnämnden

Komplettering av förslag till yttrande över medborgarförslag.
Social- och omsorgsnämnden har (SON § 54/2005) yttrat sig över
medborgarförlag från Bo Gunnar Fängström.
Nämnden har ombetts att förtydliga sitt yttrande över medborgarförslag från
Bo Gunnar Fängström när det gäller ett av hans tre förslag:
2. Att Gotlands kommun är huvudansvarig för drivande av ett kommunalt
kriscenter för kvinnor.
I det föregående yttrandet hänvisas till nämndens yttrande över Marianne
Gottlanders motion om utarbetande av ett handlingsprogram för kvinnofrid.
Motionen upptar samma frågor som medborgarförslaget och har resulterat i
kommunfullmäktiges beslut (Kf § 138/2005) att uppdra åt ledningskontoret
att utarbeta förslag till handlingsprogram för kvinnofrid och plan för
informations- och utbildningsinsatser samt att arbetet skall vara klart i juni
2006.
En väsentlig del i ett handlingsprogram för kvinnofrid är åtgärder för att
kvinnor, som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp, och deras
barn får akut skydd och långsiktigt stöd. Socialtjänsten, som har ett uttalat
ansvar för stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn, arbetar i nära
samverkan med hälso- och sjukvård, polis, åklagare och kvinnojour.
Samverkan kan utvecklas ytterligare. Våldsutsatta kvinnor kan behöva flera
olika hjälpinsatser och olika former av stöd, såväl professionellt som av
frivilliga verksamheter. För 2006 finns möjlighet för kommunen och
kvinnojouren att tillsammans söka statliga medel för att utveckla
omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Social- och omsorgsnämnden förväntar sig att det övergripande
handlingsprogrammet bl.a. ska belysa behovet av ytterligare insatser och att
förslag till åtgärder för att stärka stödet för våldsutsatta kvinnor behandlas i
samband med handlingsprogrammet.

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@son.gotland.se

Förslag:
Social – och omsorgsnämnden avger denna skrivelse som sitt kompletterande
yttrande över medborgarförslaget.

Annica Winberg
Socialdirektör
Britt Marie E Eriksson
Utvecklingsledare

2

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 20

2006-06-19

Skylta upp en cykelslinga runt Visby.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens beslut 2006-04-20, § 126

•

Ledningskontoret 2006-03-20

•

Medborgarförslag 2005-07-01

•

Tekniska nämnden 2006-02-20, § 43

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.

Låt skylta upp en attraktiv cykelrunda på Visbys många c-banor,
1 mil lång t.ex., som underlättar för de ovana att hitta rätt och lägga
sig till en hälsosam vana. Cykla kan alla, inga tidsbeställningar
behövs, bara att trampa iväg.
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.

Folkhälsan dalar, inte minst på Gotland. Övervikt och
benskörhet drabbar allt fler och allt yngre. För lite
motion är grundproblemet. Kommunen bör därför
underlätta och uppmuntra till ökad, skadefri
aktivitet för alla. I förlängningen innebär
motionerande skattebetalare (och unga) lägre
sjukvårdskostnader, utöver minskat lidande.
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

1/7 2005
Namnförtydligande

Gun Hägglund
Adress

Björngränd 12
Postadress

621 57 Visby

Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

Visby, den 29 juli 2005
Till Ledningskontoret
Gotlands kommun
621 81 Visby

Här följer ett MEDBORGARFÖRSLAG
BAKGRUND
Den svenska folkhälsan dalar. Övervikt (med diabetes i släptåg) och benskörhet är växande
problem, inte minst och dessvärre, bland yngre människor. Och i mycket hög grad, dessvärre,
också Gotland, enligt färska rapporter.
Följderna blir förstås mänskligt lidande och brant ökande samhällskostnader för vård.
Därför har samhället allt intresse av att erbjuda lättåtkomliga, helst kostnadsfria, möjligheter
till motion som passar alla. En sådan motionsform utan konkurrens är CYKLING.
Cyklingen har allt; ger frisk luft och fina upplevelser under färd, och är i sig skadefri. Den
lämpar sig inte minst för överviktiga, som placerar sina kilon på sadeln och därvid undviker det
slitage på lederna som t ex joggning/löpning innebär (sex gånger kroppsvikten landar på foten
vid varje steg!) Den är gratis och jämlik. Alla har en hoj, alla kan cykla.
MITT FÖRSLAG
är inte kostnadskrävande, därtill okomplicerat att förverkliga. Det går ut på att en cykelrunda
på förslagsvis en mil (kan ju också skäras av på mitten till en kortare variant) skyltas upp
permanent längs några av stadens många fina cykelbanor. Start- och slutpunkt förslagsvis
vid Österport. En sådan slinga hade tillfälligt pilats upp i samband med en cykelpropagandadag i Östergravar för några år sedan och bjöd på en mycket trevlig och omväxlande tur; skulle
lätt kunna kopieras nu.
Sådana permanenta slingor finns redan på en del orter. I Eskilstuna med dess zoo heter
den Lejon-rundan. Vore inte Rabbis-rundan ett passande namn här på ön? Skyltarna kunde,
om man vill vara lekfull, visa en glad rabbis på hoj.
Ja men, cykelbanorna ligger ju där, bara att ta för sig av, tänker ni kanske. Det är sant. Men vart
går de alla? Det är ett virrvarr. Var hamnar man till slut? Lite kringirrande kan ha sin charm för
de starka, men en fast uppskyltad slinga skulle större trygghet och locka också de mindre
äventyrliga till att trampa ut på en sväng. Det skulle lättare ”bli av”, En kvällstur på Rabbisrundan kunde bli en stimulerande och hälsosam vana. För alla!
Förslaget överlämnas med varm hand för ev. vidare beredning av tillämplig insats (miljö- och
hälsoskyddskontoret?) av
Gun Hägglund
Björngränd 12
621 57 Visby (0498-21 23 03, 070-318 86 27)
e-post: gunhagglund@home.se

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-04-20
2006-04-04

Ks § 126
Au § 107

Medborgarförslag. Skylta upp en cykelslinga runt Visby
KS2005/0319-31
- Medborgarförslag 2005-07-02
- Tekniska nämnden 2006-02-22, § 43
- Ledningskontoret 2006-03-20

Gun Hägglund har i medborgarförslag föreslagit att kommunen ska låta skylta upp
en, förslagsvis 1 mil lång, slinga på cykelbanorna i Visby för att uppmuntra och
underlätta för dem som vill utöva en hälsosam vana.
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget och begär uppdrag att tillsammans med
kultur- och fritidsnämnden och turistorganisationerna genomföra det.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget bifalls och tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan
med berörda genomföra det.

1(1)
2006-03-20

Ledningskontoret
Dnr KS 200570319-31
Cora Juniwik

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag – En tydligt uppmarkerad cykelslinga markerad med
början och slut
Gun Hägglund föreslår i medborgarförslag att ”låta skylta upp en attraktiv cykelrunda
på Visbys cykelbanor, 1 mil lång t ex som underlättar för de ovana att hitta rätt och
lägga sig till med en hälsosam vana”. Förslagsställaren motiverar förslaget med att allt
fler drabbas av övervikt och anser att för lite motion är grundproblemet till det.
Kommunen bör därför underlätta och uppmuntra till ökad aktivitet.
Tekniska nämnden har i sitt yttrande 2006-02-22 § 43 ställt sig positiva till att anvisa en
lämplig cykelslinga. Nämnden motiverar det med att det finns förutsättningar på det
befintliga cykelvägnätet att iordningsställa en cykelslinga på ca 1 mil. Ansvaret för den
fysiska miljön och vägvisningsskyltning bör enligt nämnden läggas på tekniska
förvaltningen. Nämnden framhåller att frågor som gäller information, tryckning av
kartor etc ligger utanför förvaltningens ansvarsområde men föreslår att de tillsammans
med kultur- och fritidsförvaltningen samt turistorganisationerna framarbetar lämplig
slinga och att kultur- och fritidsförvaltningen svarar för marknadsföringen av densamma.
Forskningen visar på ett övertygande sätt motionens förebyggande effekt på hälsan.
Cykeln som transportmedel har många förtjänster t ex den är miljövänlig, ger motion, är
snabb och smidig, tar liten plats och är billig att äga.
Ur miljösynpunkt och för ett långsiktigt hållbart Visby bör förflyttningar
ske så energisnålt och lite miljöstörande som möjligt. Detta innebär
att förflyttningar med cykel i Visby bör uppmuntras. Vidare anges det i
samrådsförslaget till översiktplan för Visby att stadens korta avstånd ger goda
förutsättningar till att utveckla Visby – Cykelstad.
Ledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget tillstyrks i enlighet med
tekniska nämndens förslag.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget tillstyrks.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-02-22
Dnr TN 2006/0124 31

TN § 43

Medborgarförslag. Låt skylta upp en attraktiv
cykelrunda på Visbys många cykelbanor i syfte att
förstärka folkhälsan
Tekniska förvaltningen 2006-01-31
Au § 36

Gun Hägglund har i ett medborgarförslag lämnat följande förslag:
Låt skylta upp en attraktiv cykelrunda på Visbys många cykelbanor, 1 mil
lång t. ex, som underlättar för de ovana att hitta rätt och lägga sig till med
en hälsosam vana. Cykla kan alla, inga tidsbeställningar behövs bara
trampa iväg.
Tekniska förvaltningens yttrande
Förvaltningen delar uppfattningen som Gun Hägglund framför i
medborgarförslaget att människor bör uppmuntras att cykla både för den
enskildes hälsa och för att förbättra miljön samt sett ur ett turistiskt
perspektiv. Vi har också den uppfattningen att det finns förutsättningar att
på det befintliga cykelvägnätet anvisa en lämplig slinga på ca 1 mil.
Eventuellt kan det behövas att någon kortare sträcka av det lågtrafikerade
vägnätet måste tas i anspråk.
Ansvaret för att iordningställa vägvisningsskyltning och drift av den
fysiska miljön bör enligt förvaltningen uppfattning läggas på vår
förvaltning. Frågor gällande information, tryckning av kartor,
genomförande av arrangemang med mera ligger utanför förvaltningens
ansvarsområde. Förvaltningen föreslår att tekniska förvaltningen
tillsammans med kultur och fritidskontoret och turistorganisationerna
anvisar en cykelslinga på cirka 1 mil. Tekniska förvaltningen föreslås vara
huvudman för den fysiska miljön och kultur och fritidskontoret svara för
marknadsföringen.

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

Medborgarförslaget tillstyrks genom att tekniska förvaltningen ges i
uppdrag att tillsammans med kultur och fritidskontoret och
turistorganisationerna anvisa en cykelslinga på cirka 1 mil. Tekniska
förvaltningen skall vara huvudman för den fysiska miljön och kultur
och fritidskontoret svara för marknadsföringen.

_____

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 43

2006-02-22

forts
Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerare

Utdragsbestyrkare

Datum 2006-01-26

1(1)
Dnr

Tekniska förvaltningen
Göran Lindström

Tekniska Nämnden i Gotlands Kommun

Medborgarförslag, cykelrunda i Visby
Gun Hägglund föreslår:
Låt skylta upp en attraktiv cykelrunda på Visbys många cykelbanor, 1 mil lång t. ex, som
underlättar för de ovana att hitta rätt och lägga sig till med en hälsosam vana. Cykla kan
alla, inga tidsbeställningar behövs bara trampa iväg.
Tekniska förvaltningens yttrande
Förvaltningen delar uppfattningen som Gun Hägglund framför i medborgarförslaget att
människor bör uppmuntras att cykla både för den enskildes hälsa och för att förbättra miljön
samt sett ur ett turistiskt perspektiv. Vi har också den uppfattningen att det finns
förutsättningar att på det befintliga cykelvägnätet fin anvisa en lämplig slinga på ca 1 mil.
Eventuellt kan det behövas att någon kortare sträcka av det lågtrafikerade vägnätet måste tas i
anspråk.
Ansvaret för att iordningställa ´vägvisningsskyltningskyltning och drift av den fysiska miljön
bör enligt vår uppfattning läggas på vår förvaltning. Frågor gällande information, tryckning av
kartor, genomförande av arrangemang med mera ligger utanför vårt ansvarsområde. Vi
föreslår att tekniska förvaltningen tillsammans med kultur och fritidskontoret och
turistorganisationerna anvisar en cykelslinga på cirka 1 mil. Tekniska förvaltningen föreslås
vara huvudman för den fysiska miljön och kultur och fritidskontoret svara för
marknadsföringen.
Förslag
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
fullmäktige besluta:
Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kultur och fritidskontoret och
turistorganisationerna anvisar en cykelslinga på cirka 1 mil. Tekniska förvaltningen skall vara
huvudman för den fysiska miljön och kultur och fritidskontoret svara för marknadsföringen.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Göran Lindström

tekn dir

Avd chef

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3
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Bygg en inomhus Skatehall.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-05-30, § 157

•

Ledningskontoret 2006-04-12

•

Medborgarförslag 2005-10-26

•

Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-14, § 27

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.

Innom hus Skatehall skall byggas

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.

Föratt många skatare behöver någon
stans att vara. Sattsa mer på ungdomar.
Om ni kan bygga en kongress hall så
kan ni bygga skate hall

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

26/10 -05
Namnförtydligande

Daniel Lind
Adress

Jungmansgatan 25
Postadress

621 51 Visby

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-30
2006-05-03

Ks § 157
Au § 135

Medborgarförslag. Bygg en inomhus Skatehall
KS2005/0445-10
- Medborgarförslag 2005-10-26
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-03-14, § 27
- Ledningskontoret 2006-04-12

Daniel Lind m.fl. har i medborgarförslag föreslagit att det ska byggas en inomhushall för skateboardåkning.
Kultur- och fritidsnämnden upplyser att arbete pågår med att, i samverkan med
ungdomar, arbeta fram ett ungt kulturhus. Arbetet bedrivs i samverkan med ungdomar, bl.a. den nybildade skateboardföreningen. I kulturhuset planeras lokal för
skaterna. Medborgarförslaget föreslås därmed besvarat.
Ledningskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med kultur- och fritidsnämndens yttrande.

1(1)
2006-04-12

Dnr 2005/0445

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag: Bygg en inomhus Skatehall
Bakgrund
Daniel Lind, Jacob Lind m fl framför i ett medborgarförslag behov av en
Skatehall inomhus.
Bedömning
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2006-03-14 (§ 27) föreslagit att medborgarförslaget skall besvaras med att förvaltningen arbetar med att lösa frågan i samverkan med ungdomarna under våren. Förhandling om lokal sker direkt med Tekniska förvaltningen.
Ledningskontoret tillstyrker kultur- och fritidsnämndens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Förslagsställarna meddelas, som svar på medborgarförslaget, att kulturoch fritidsförvaltningen arbetar med att lösa frågan i samverkan med berörda ungdomar under våren.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2006-03-14

Kfn § 27
Medborgarförslag angående skatehall/ yttrande till ledningskontoret
Dnr 2005/241-72
Ungdomsavdelningen

Daniel Lind och Jakob Lind har lämnat in ett medborgarförslag om att det behövs ett
skateboardhus i Visby
Ungdomsavdelningen har fått i uppdrag att arbeta fram ett ungt kulturhus som också
innefattar en permanent lösning för skatarnas behov av lokal. Arbetet sker i nära
dialog med den nybildade skateboardföreningen som många av de aktiva ungdomarna
som skrivit under medborgarförslaget tillhör.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen arbetar med att lösa frågan i
samverkan med ungdomarna under våren. Förhandling om lokal sker direkt med
Tekniska förvaltningen. Hänvisning sker till att EU- ansökan är inlämnad.

____
Delges:

Daniel och Jakob Lind
Ungdomsavdelningen

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 22

2006-06-19

Delårsrapport 1:2006
Innehåll
•

Kommunstyrelsens beslut 2006-05-30, § 149

•

Ledningskontoret 2006-05-02

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-30
2006-05-03

Ks § 149
Au § 126

Delårsrapport 1:2006
- Ledningskontoret 2006-05-02 och Delårsrapport

Ledningskontoret har framlagt delårsrapport för första kvartalet 2006. (2005
omfattade den första rapporten månaderna januari – april). Sammanlagt visade
prognosen att årets resultat skulle uppgå till 33 mnkr (budget 15 mnkr). På basis
av nämndernas månadsrapporter m.m. per april månad beräknas emellertid
resultatet komma att förbättras och uppgå till 41 mnkr.
Kommunstyrelsens beslut
• De nämnder som redovisar negativa prognoser ska vidta åtgärder för att säkra
ett resultat i balans vid utgången av år 2006. Nämnden ska besluta om
nödvändiga restriktioner, stopp eller andra nödvändiga åtgärder.
• Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
Expedieras:
Samtliga nämnder

1(3)
2006-05-02
Ledningskontoret
Anders Gripne
Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1/2006
Prognosen pekar på att ekonomin är i balans
Årets första delårsrapport omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak
inriktad på ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de
prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt nya prognoser över
skatter, statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas/
förvaltningarnas delårsrapporter görs dock en kort avstämning av samtliga
perspektiv: brukare/kunder, ekonomi, medarbetare & ledare, processer och
samhälle.
I delårsrapporten prognostiseras ett positivt resultat vid årets slut på +33 mkr
vilket ska jämföras med budgeterat resultat på +15 mkr. Det långsiktiga målet
för ekonomin är att resultatet uppgår till +2% av nettokostnader, ca +70 mkr.
Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till +14
mkr. Det är första gången på flera år som nämnderna totalt ger en positiv
prognos i den första delårsrapporten. Tre av nämnderna, hälso- och
sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden,
redovisar dock negativa prognoser. Detta uppvägs av social- och
omsorgsnämndens prognos som pekar på ett överskott med 28 mkr.
Finansförvaltningen visar totalt ett mindre överskott jämfört med budget. På
grund av en hög investeringsnivå under 2005 så väntas avskrivningarna
överskrida budgeterad nivå med 15 mkr. Detta uppvägs dock av att den fortsatt
låga räntenivån ger lägre räntekostnader än budgeterat samt att det nya
pensionsavtalet på riksnivå innebär att pensionskostnaderna blir lägre än
väntat.
Ledningskontorets bedömning är att ekonomin är stabil men att det är för
tidigt att göra en säker bedömning. Det är glädjande att social- och
omsorgsnämnden redovisar ett stort överskott jämfört med budget. De
nämnder som redovisar underskott förutsätts vidta åtgärder för att få ekonomin
i balans. Före maj månads utgång föreslås att dessa nämnder träffar
kommunstyrelsen och lämnar en rapport om vilka åtgärder som ska vidtas.

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

2(3)

Resultaträkning

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat

Resultat
jan-mars
2006

Prognos
2006

Budget
2006

Bokslut
2005

502
-1 326
-44

2 416
-5 700
-175

2 379
-5 683
-160

2 457
-5 562
-174

-868

-3 459

-3 464

-3 279

881
1
-10

3 524
9
-41

3 521
10
-52

3 376
20
-35

4

33

15

82

Nämnder som redovisar negativa årsprognoser
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -5,7 mkr
Kostnaden för hyrpersonal och konsulter är knappt två miljoner högre det första kvartalet i jämförelse med 2005. En stor kostnad för perioden är ledningskonsult för barnkliniken. Andra verksamheter med högre kostnader än 2005 är
kvinnokliniken, medicinkliniken, psykiatrin och op/iva. Till en del beror detta
på vårdgarantin, till en del på personalbrist framförallt på läkarsidan.
Kostnadsökningen för perioden gentemot 2005 är 3,7 %, om man bortser från
regionvården.
Barn- och utbildningsnämnden, -6,8 mkr
Verksamheten uppvisar ett ekonomiskt resultat som i stort sett pekar mot
balans, dock ej avseende förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. För dessa
verksamheter krävs en fördjupad analys om riktigheten i prognosen. På
grundval av denna analys kommer en åtgärdsplan att utarbetas som underlag
för vidare beslut.
De pågående förändringarna, bl a i form av successivt minskande elevtal i
grundskolan, kräver anpassningsåtgärder för att dra ned på verksamheten.
Dessa åtgärder kan i vissa fall kräva svåra beslut, i all synnerhet som
anpassningarna bör drabba barn, elever och vårdnadshavarna så lite som
möjligt. De kan också medföra omställningskostnader, samtidigt som de visar
på nödvändigheten att ta tag i ett antal strukturproblem.
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Tekniska nämnden, -2,5 mkr
Förvaltningens samlade bedömning visar att underskottet i driftbudgeten under
det första kvartalet kommer att bli svårt att reducera helt. Förvaltningen
kommer dock att prioritera och bearbeta underskottet för att nå målsättningen
”ett nollresultatet skall uppnås”. Fortsatta ansträngningar görs dessutom för att
lösa årets besparingsbeting.
Inom gatu- och markområdet bedöms det bli mycket svårt att uppnå givna
besparingsbeting då det kvarstår ett olöst strukturellt underskott om 1,5 Mkr i
budgeten 2006. Utöver detta tillkommer årets första tre månader med mycket
snö som medför höga kostnader för snöröjning, merkostnaden uppgår till ca
2,5 Mkr. Detta medför att det totalt finns, redan efter första kvartalet, ett
underskott uppgående till 4,0 Mkr.
VA-verksamhetens situation måste prioriteras och diskuteras bl a hur
anläggningsavgifterna skall hanteras under 2006 och framåt. Hanteringen av
anläggningsavgifterna påverkar resultaten märkbart.
Förslag till beslut
De nämnder som redovisar negativa prognoser, hälso- och sjukvårdsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden, ska vidta åtgärder för
att säkra ett resultat i balans vid utgången av år 2006. Nämnden ska besluta om
nödvändiga restriktioner, stopp eller andra åtgärder som är nödvändiga.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Sammanställning summa netto per förvaltning,mkr
Förvaltning

Politikerorganisation
Ledningskontoret
Lövsta landsbygscentrum
Räddningstjänst

Budget
Utfall Avvikelse
jan-mars jan-mars jan-mars
2006
2006
2006

Budget
2006

Prognos
Helårs2006 avvikelse

Bokslut
2005

4
37
2
17

4
37
1
17

0
0
1
0

19
130
6
68

19
129
6
68

0
1
0
0

1
11
1
3

0

-1

1

0

0

0

2

Tekniska förvaltningen
Stadsarkitektkontoret
Miljö- och hälsoskyddskontoret

32
4
0

86
4
0

-54
0
0

127
16
9

129
16
9

-2
0
0

6
1
0

Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltning
Folkhögskolan

35
261
3

34
263
4

1
-2
-1

119
1 136
13

119
1 143
13

0
-7
0

1
7
0

Social- och omsorgsförvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltning

211
240

203
221

8
19

892
959

864
965

28
-6

18
-23

Summa

846

873

-27

3 494

3 480

14

28

Konsult- och servicekontoret

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 23

2006-06-19

Anmälan av nya medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-04-04 från Camilla Karlsson om att biljettpriserna för
buss borde sänkas. (Ink. 2006-05-02)

•

Medborgarförslag 2006-04-06 från Miera Elvin om att det skall finnas
bussförbindelse till Skarphäll. (Ink. 2006-04-20)

•

Medborgarförslag 2006-04-10 från Fredrik Lönngren om uppsättande av skylt
med texten ”Välkommen till Gotland kulturens ö” i färjeterminalens
ankomstdel samt på flyglatsen. (Ink. 2006-04-13)

•

Medborgarförslag 2006-04-25 från Sara Holmström om övergångsställe vid
väg 142 mot Träkumla vid vägskäl mot Traume. (Ink. 2006-04-27)

•

Medborgarförslag 2006-03-26 från Margita Lovén och Sarah Jakobsson om
arbetskläder för personal inom barnomsorgen. (Ink. 2006-05-12)

•

Medborgarslag 2006-05-08 från Marika Olofsson om att begränsa hastigheten
på området kring psykiatriska kliniken. (Ink. 2006-05-15)

•

Medborgarförslag 2006-05-09 från Elisabeth Molin om uppsättande av skyltar
på hus och platser med information om husets och platsens historia.
(Ink. 2006-05-10)

•

Medborgarförslag 2006-05-10 från Åsa Jakobsson om sänkt hastighet till 70
km/tim efter Follingbobacke. (Ink. 2006-05-16)

•

Medborgarförslag 2006-05-11 från Carina Thomasson om att ta bort träd i
Hemse samhälle. De är härbärge åt tusen kajor som förorenar på gång- och
cykelbanor. (Ink. 2006-05-15)

•

Medborgarförslag 2006-05-12 från Gunnar Bergfasth om att bygga –
Wisborgsbadet – nöjes- och rekreationsbad samt stor bassäng för tävling och
andra idrotter. (Ink. 2006-05-12)

•

Medborgarförslag 2006-05-16 från Klara Björkman om att asfaltera
promenadslinga runt hela Visby ringmur, handikappanpassad. (Ink. 2006-05-16)

•

Medborgarförslag 2006-05-16 från Klara Björkman om att stensätta eller
asfaltera stigen på Kyrkberget mellan Norderklint och kyrktrappan i Visby.
(Ink. 2006-05-16)

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

•

Medborgarförslag från Yvonne Winarve om att Gotlands kommun bjuder
samtliga bygdegårdsföreningar på sophämtningen. (Ink. 2006-05-17)

•

Medborgarförslag 2006-05-31 från Fredrik Lönngren om anläggande av
folkpark med inne- och utedansbana. (Ink. 2006-06-01)

•

Medborgarförslag 2006-06-01 från Ola Olsson om uppsättande av skyltar var
en socken slutar och nästa börjar. (Ink. 2006-06-01)

•

Medborgarförslag 2006-06-02 från Sören Strand om att spegelvända
kommunvapnet. (Ink. 2006-06-02)

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 busspriserna borde sänkas.
Priserna är så höga.

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

Jag tror att då skulle nog fler ha
råd att åka buss och ställa sina
bilar hemma.

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 - 04 - 04

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Camilla Karlsson

Lövgränd 16
620 34 Lärbro

Postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag vill komma med förslaget att det ska
finnas en Bussförbindelse till Skarphäll.

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.

Det finns inte någon buss förbindelse
till Skarphäll och många
av oss har inte bil.

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 - 04 - 06

Namnteckning
Namnförtydligande

Miera Elvin
Stjärngatan 4B
Postadress
621 41 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.

Skylt med texten "Välkommen till
Gotland kulturens ö i färjeterminalens
ankomstdel och någonstans där avkörande
bilar passerar samt på flygplatsen.
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.

Gotland har i sanning ett rikt kulturliv.
Detta förtjänar att påpekas för de som
kommer hit för första gången. Jag föreslår
därför att skyltar med ovannämnda
text sätts upp på ovannämnda
platser.
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 - 04 - 10

Namnteckning
Namnförtydligande

Fredrik Lönngren
Jungmansgatan 153
Postadress
621 52 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.

Jag vill att det skall finnas ett övergångsställe eller
en tunnel vid stora vägen nr. 142 mot Träkumla. När
man kommer från P18 och ska över för att komma
till Traume ridskola eller fotbollsplanerna. Jag vill också att det finns
en cyckelväg på P18 vägen.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Jag och många cyklar till ridskolan i Traume och det
kan var lite skrämmande att cykla över vägen för där
går det i 90 km/h. Det är många som får en säkrare
cykelväg om det finns ett övergångsställe eller
tunnel. Om jag cyklar via Terra Nova så måste man
åka igenom skogen och det är inte lätt att hitta. Så
antingen är jag rädd för bilarna eller att komma vilse.
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 - 04 - 25

Namnteckning
Namnförtydligande

Sara Holmström
Vindelsbosgatan 17
Postadress
621 49 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.

Arbetskläder för personal inom barnomsorgen.

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.

Stort slitage på privata kläder.
Behov av skyddskläder/skor vid regn, kyla och risk
för smitta bl.a. Fotriktiga skor för att undvika belastningsskador. Inte ekonomiskt hållbart för personalen
att bekosta kläder, skor, tvättning o.dyl. Inom mansdominerade yrken är arbets/skyddskläder en självklarhet. Är detta en jämställdhetsfråga?
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 - 04 - 26

Namnteckning
Namnförtydligande

Margita Lovén Sarah Jakobsson
Fröjel Stenstugo 116 Eksta Hägur 646
Postadress
620 20 Klintehamn
620 20 Klintehamn
Adress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att med fysiska medel begränsa hastigheten på
området kring psykiatriska kliniken

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.

Området kring psykiatriska kliniken har under
senare år blivit en genomfartsled med biltrafik,
gående och cyklister. Den begränsade sikten gör att
olycksrisken blivit väldigt hög.

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 - 05 - 08

Namnteckning
Namnförtydligande

Marika Olofsson
Bogegatan 83
Postadress
621 42 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.

Jag skulle vilja ha upp skyltar på hus o platser som
talar om lite om platsen/husens historia. Kanske
skulle man kunna göra "turist"kartor med platser o hus
utmarkerade. Typ - varför heter det "Smittenslund"
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Jag tycker att det är viktigt att vi förmedlar
information om vår historia till yngre generationer
och även till våra "ny" 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

Namnteckning

2006 - 05 - 09 Namnförtydligande
Adress

Elisabeth Molin

Snevide
620 11 Havdhem

Postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag tycker att hastigheten på vägsträckan från
Follingbobacke och ner förbi bygdegårdskorsningen
skall sänkas från 90 km/h till 70 km/h.
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 bifogad 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 - 05 - 10

Namnteckning
Namnförtydligande

Åsa Jakobsson
Follingbo Klinte 271
Postadress
621 91 Visby
Adress

Från 90 km/h till 70 km/h.
Jag tycker att hastigheten på vägsträckan från Follingbobacke och ner förbi
bygdegårdskorsningen skall sänkas till 70 km/h.
Varje morgon och kväll korsar minst 10 ungdomar på väg till bussen denna ”90”väg då trafiken är som tätast.
Vägen är både bred och ganska rak, vilket lockar till högre hastighet än
tillåtna 90 km/h så det är bokstavligen med livet som insats man går över
där
Det har under årens lopp också skett många olyckor i korsningen, tyvärr några
med dödlig utgång.
Därför tycker jag att hastigheten skall sänkas från 90 km/h till 70 km/h
innan fler olyckor sker.
Follingbo den 10 maj 2006
Åsa Jakobsson

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

TA BORT TRÄD I HEMSE SAMHÄLLE

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.

TRÄDEN ÄR ETT HÄRBÄRGE ÅT TUSEN KAJOR
SOM SEDAN FÖRORENAR DOM FINA GÅNG
OCH CYKELBANOR SOM FINNS OCH DET
LUKTAR VIDRIGT. DETTA ÄR EN SANITÄR
OLÄGENHET

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 - 05 - 11

Namnteckning
Namnförtydligande

CARINA THOMASSON
SANDA STENHUSE 993
Postadress
620 20 KLINTEHAMN
Adress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att bygga -Wisborgsbadet Nöjes- och rekreationsbad samt stor bassäng för
tävling och andra vattenidrotter. (Karta)
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.

Wisborgsbadet byggs i området begränsat av
Färjeleden och Toftavägen. Badet anpassas in i den
känsliga miljön och omgivningarna blir ett rekreationsområde med närhet till affärer, lågprishotell,
bowlingarena och stadsdelen Wisborg. Badet utgör
en viktig del i framtida expansion av södra Visby och
stärker Gotlands roll i Östersjöområdet.
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 - 05 - 12

Namnteckning
Namnförtydligande

Gunnar Bergfasth
Vallersgatan 1
Postadress
621 43 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.

Färdigställ en asfalterad promenadslinga runt
hela Visby ringmur. Gör en ordentlig uppsnyggning
av alla risbuskar o skräp, som förfular intrycket av en
av Visbys vackraste sevärdheter.
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.

Framkomligheten i Öster och Nordergravar är
mycket dålig för personer med rörelsehinder och
familjer med barnvagn. Några informationstavlor är
placerade längs en stig, andra står placerade intill
muren. Borde vara en lockande turistupplevelse att
vandra (säkert) runt Visby ringmur; alla är nog inte
roade att åka minitågen.
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 - 05 - 16

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Nygatan 53 A
621 56 Visby

Postadress

Klara Björkman

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag föreslår att den upptrampade stigen på Kyrkberget mellan Norderklint och Kyrktrappan beläggs
med asfalt eller stensätts så att den blir tillgänglig även
för rörelsehindrade och småbarnsföräldrar m barnvagn.
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.

Platsen är en av Visbys vackraste och mest
besökta. Alla kryssningsturister och stadsvandrare
blir guidade dit för att beundra utsikten. Stigen är
ojämn och stenar och trädrötter gör den riskabel att
använda, särskilt vid regnigt väder. Där finns några
bänkar utplacerade, en av de som bäst behöver vila
benen har svårt att ta sig dit.
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

2006 - 05 - 16 Namnförtydligande
Adress

Nygtan 53 A
621 56 Visby

Postadress

Klara Björkman

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Se bilaga.

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 - 05 - 16

Namnteckning
Namnförtydligande

Yvonne Winarve
Ronehamnsvägen 56
Postadress
620 12 Hemse
Adress

Till kommunstyrelsen
Mitt förslag är att Gotlands kommun är generösa och bjuder samtliga
bygdegårdsföreningar på sophämtningen!
Det är ett problem för oss att betala för tomma säckar flera veckor
under året. När man sen har en aktivitet och får ihop några säcka då
får man betala extra, 87 kronor/säck, för det.
Vi jobbar som dårar ideellt i föreningarna för att få ihop till
uppvärmningen och annat men den där sophämtningen tar hela
förtjänsten vid en uthyrning. För att slippa detta måste vi åka runt i
socknen med våra säckar och fråga folk om de har en ledig soptunna.
Dessutom hämtar man inte papper vid offentliga lokaler av någon
anledning.
Detta övergår r mitt förstånd. Varför gör man inte det? Det blir ju
massor av papper och kartonger från bygdegården.
Med förhoppning om att detta ärende behandlas snabbt i smidiga
Gotland.
Rone den 17 maj 2006
Yvonne Winarve
Ordförande i Rone nya bygdegårdsförening

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Anlägg en folkpark med inne- och utedansbana. Tre
alternativa platser: Norr om Gustafsvik, området
Flundreviken, söder om stora Törneqvior alternativt
mellan Bogen 1 och Furulund där det redan finns en dansbana
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.

Visby saknar en folkpark. En av fördelarna med en
sådan skulle vara att mindre bemedlade personer
kan roa sig för en billig penning. Den skulle kunna
ge inkomstmöjligheter för många föreningar. De
nämnda platserna skulle få en speciell och positiv
prägel.
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

2006 - 05 - 3 1
Namnförtydligande

Fredrik Lönngren
Jungmansgatan 153
Postadress
621 52 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.

Sommarturister. Men var är soknarna?
Skylta upp var soknen börjar och nästa
tar vid.
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.

Själv har jag bara bott på Gotland
i 6 år och känner att jag har koll på var
öns olika soknar finns. Men var är
gränserna? Man ser ju bara sokennamnet
vid kyrkan och det är synd då ön har
en stor sokenstålthet och känner sin
närhet.
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 - 05 - 26

Namnteckning
Namnförtydligande

Ola Olsson
Jungmansgatan 193
Postadress
621 52 Visby
Adress

Nu är sommaren här och då är det underbart att köra runt på ön och insupa det
som alla önskar sig, skönheten och Lugnet.
På en av mina turer kände jag mig mycket okunnig då jag viste var jag var men
inte var jag befann mig (i exakt vilken soken). Och då var en soken skyltning. En
tanke som jag funderade på så mycket att jag personligen känner att fler än jag
skulle vilja ha små sokenskyltar längs vägen så att jag vet var jag är och kan
komma tillbaka utan problem.
MVH
Ola Olsson
Visby.

0498-400383/0735-673883

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Spegelvänd Gotlands kommunvapen

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 bif. skrivelse/motivering

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 - 06 - 02

Namnteckning
Namnförtydligande

SÖREN STRAND
JUNGMANSGATAN 528
Postadress
621 52 VISBY
Adress

2006-06-02

Medborgarförslag

Gotlands kommun
Kommunstyrelsen

Spegelvänd Gotlands kommunvapen
Gotlands kommuns vapen – baggen med fanan – går heraldiskt åt fel håll.
Jmfr. Länsstyrelsen, kyrkan m fl.
Att observera vid vapenbeskrivning är att höger och vänster anges med
utgångspunkt från en tänkbar bärare av vederbörande vapensköld. Detta innebär
att höger från betraktaren sett blir heraldiskt vänster och tvärtom. För
undvikande av missförstånd används därför de latinska benämningarna dexter
(heraldiskt höger) och sinister (heraldiskt vänster).
Gotlandsbaggen går idag ur betraktarens synpunkt åt höger ( d v s heraldiskt
vänster = sinister ) och tolkas därför heraldiskt som att den flyr fältet och ger
upp slaget. Något som väl knappast bör beskriva gotlänningarnas ambitioner.
Med full av kraft och tillförsikt framstår däremot samma bagge i Länsstyrelsens
och kyrkans tjänst som går heraldiskt dexter.
Förslag:
att ;
- kommunen snarast anhåller hos Riksheraldikern om tillstånd att få vända sin
bagge åt rätt håll.
- rätt vänd bagge därefter pryder kommunens handlingar etc. i takt med att
nytryck/komplettering blir aktuellt.

Visby som ovan

/ Sören Strand /

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 24

2006-06-19

Stiftelsen GotlandsMusiken; bokslut och
ansvarsfrihet
Innehåll
•

Förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
Gotlands Musikstiftelse 2005

Kommunfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt att
bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 25

2006-06-19

Årsredovisningar och revisionsberättelser
2005 för AB GotlandsHem, Gotlands Industrihus AB, Gotlands Stuveri AB, Gotlands
Energiverk AB och ALMI Företagspartner
Gotland AB
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
•

AB GotlandsHem *)

•

Gotlands Industrihus AB ***)

•

Gotlands Stuveri AB **)

•

Gotlands Energiverk AB **)

•

ALMI Företagspartner Gotland AB **)

*)
Tidigare utsänt
**) Särskilt häfte
***) Föreligger vid sammanträdet

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 26

2006-06-19

Fyllnadsval
Innehåll
a)

Hampe Kleins (m) anhållan om befrielse från uppdraget som ledamot i
tekniska nämnden.
”Kommunfullmäktige Gotland
621 81 Visby
Förtroendeuppdrag i Gotlands kommun
På grund av att riksdagen beslutat lägga ner Gotlands regemente kommer jag att
flytta till fastlandet för att fortsätta min tjänst inom försvarsmakten. Jag kan således
inte längre fullfölja mitt uppdrag i Tekniska Nämnden utan begär härmed att befrias
från förtroendeuppdraget.
Stockholm den 21 maj 2006-05-31
Hampe Klein”

b)

Erik Fransson (s) har hos Gotlands Tingsrätt anhållit om befrielse från
uppdraget som nämndeman i tingsrätten.
Gotlands Tingsrätt har i beslut 2006-04-24 entledigat Erik Fransson från
uppdraget som nämndeman.
”GOTLANDS TINGSRÄTT
BESLUT 2006-04-24
Erik Fransson entledigas som nämndeman vid Gotlands tingsrätt.
Erik Fransson erinras om att han är skyldig att fortfarande fullgöra uppdraget till
dess besked inkommit till rätten att annan blivit vald och även därefter tjänstgöra vid
fortsatt behandling av mål i vars handläggning han förut deltagit.
Sture Stenström
Kopia till Gotlands kommun för kännedom och för åtgärd.”

c)

Utseende av ersättare för överförmyndaren (efter Åsa Olofsson som tidigare
beviljats entledigande)

d)

De som är valda t.o.m. 2006-06-30 har accepterat att stå kvar ytterligare ett år.

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärenden 27-29

2006-06-19

Interpellationer
Innehåll

27

Britt Ronstens (mp) interpellation till kommunalrådet Sonia Landin (s)
om att i kommunen anställa långtidsarbetslösa som s.k.”jobbraggare”.

28

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

29

Stefan Nypelius´ (c) interpellation till kommunalrådet Sonia Landin (s)
om studentrabatt i kollektivtrafiken

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

Interpellationer som skall behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-06-19

Miljöpartiet

1

INTERPELLATION

Interpellation till kommunalrådet Sonja Landin.
Örebro kommun har anställt fyra långtidsarbetslösa vilka numera arbetar som "jobbraggare".
Dessa hjälper arbetslösa tillbaka in på arbetsmarknaden, ordnar studiebesök på arbetsplatser
m.m. Arbetsgivarna tycks mer benägna att tillmötesgå önskemål från kommunens
"jobbraggare" jämfört med om de arbetslösa själva tar kontakt. Kan detta vara något för
Gotlands kommun att ta efter ?

Visby 2006-04-23
Britt Ronsten (mp)
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

Interpellationer som skall behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-06-19

2

Interpellation
Till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell

Angående studentrabatt inom kollektivtrafiken
De gotländska socialdemokraternas årsstämma godkände och biföll en motion från Anna
Lindberg, SSU, att det skulle vara möjligt med studentrabatt på biljetterna i kollektivtrafiken.
Den socialdemokratiska majoriteten i fullmäktige avslog i november 2005 en motion från Eva
Gahnström om införande av rabatt på biljettpriser inom kollektivtrafiken för studerande. Ett
av argumenten var att det inte fanns ekonomiska förutsättningar.
Med anledning av detta undrar jag:
Anser du att de ekonomiska förutsättningarna har ändrats under det senaste halvåret,
sedan nov 2005?
Kan vi se fram emot att det införs studentrabatt inom kollektivtrafiken på Gotland
hösten 2006?

Bro 060420

Stefan Nypelius (C)

Överlämnad till kommunalrådet Sonia Landin

