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Sammanfattning av delprojekt 2006-06-16
1 Utvecklad projektorganisation

Struktur 2007 projektorganisation
KF
KS

Uppdragsnivå
Projektägare RD

Styrnivå

Ksau Politisk avstämning
”KCM”
Refgrupp
CSK

Styrgrupp KLG

Projektledare
Administration och IT,
Overhead
Skydd och
säkerhet

Förvaltningsstruktur

Politisk
struktur

Projektsamordningsgrupp

Kommuncentrum Kommunala Utveckling
Visborgsslätt
bolag
Barn o ungdom
Försörjning Regional
Samhälls- Samordning
service och Utveckling/
byggarna HSF/SOF
logistik
tillväxt
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Övriga uppdrag

Skola Gotland
2008Æ
Sjukvårdens
framtid
Samlad org för
vuxnas U-L-A
Finansiell
samordning

2. Politisk utveckling
2.1 Organisationsstruktur (nämndstruktur)
Projektledare: Bo Dahllöf
Nytt uppdrag, ingen redovisning av arbetsläget i detta dokument.

2.2 Kommunstyrelsens utskottsorganisation
Projektledare: Bo Dahllöf
Nytt uppdrag, ingen redovisning av arbetsläget i detta dokument.

2.3 De förtroendevaldas villkor
Projektledare: Jan Olsson
Uppdraget består egentligen av två uppdrag:
1. Utredning om politiska sekreterare
2. Ersättningar till de förtroendevalda
Stöd till de förtroendevalda
Utreda partiernas behov av stöd i det kommunalpolitiska systemet samt
kunskapsinhämtande om olika alternativ. Särskild arbetsgrupp tillsatt med en
representant från varje parti representerat i kommunfullmäktige.
Ledningskontoret utser sekreterare där delprojektledaren fått uppgiften.
KsAu beslut 2005-11-15, § 252.
Ingen tidsplan finns med i beslutet men tanken är att besluta under kommande
mandatperiod. Första utkast för bollplanksdiskussion har gått till
regiondirektören 2006-03-02. Avstämning därefter gjord med kommunalrådet
Björn Jansson. Fortsatta diskussioner pågår med arbetsgruppen.
Ersättningar m.m. till förtroendevalda
KS beslut 2005-01-20. Ledningskontoret har fått i uppdrag att göra en översyn
av "politikens villkor" enligt LKs förlag 2005-01-03, med tidsplan att
föreläggas KS i juni 2005. Personaldirektör Gun Tidestav har tagit fram
förslag 2005-05-14 om nya regler för de heltids-/ deltidstjänstgörande
förtroendvaldas pensionsförmåner med anledning av nya
pensionsavtalsbestämmelser. Inget beslut taget i nuläget.
Diskussionsförslag som följer kommunallagens tvingande regler om
förtroendevaldas ersättningar översändes av delprojektledaren till dåvarande
biträdande regiondirektören i juni 2005 samt tillregiondirektören i september
2005.
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Utredningen presenterar ett slutligt förslag till KLG den 28 september för
vidarebefordran till KS 2006-10-26 och KF 2006-11-27.

2.4 Kommunfullmäktiges arbetsformer
Projektledare: Bo Dahllöf
Resultatet återkopplas till fullmäktige genom utskick av minnesanteckningarna
i samband med utskick av protokoll från KF 2006-04-24. Diskussion om
fortsatt utveckling genomförs på KF 2006-08-21. KF beslutar om förslag skall
ges till nya KF för beslut 2006-11-27.

2.5 Kvalitetsdag inom struktur 2007
Förslag till KVALITETSDAG januari-februari 2007
Förbereda: Politikernas ansvar och roll i planering och genomförande på
kort- och långsikt. Hur ska arbetet organiseras på LK samt
arbetsformer?
Uppdrag: Planera och genomföra kvalitetsdag
Tema:
Medborgarinflytande/dialog (inflytande på utbud och synpunkter
på tjänster)
Målgrupp: Koncernledningen mfl
Syfte:

Framåtsyftande – långsiktigt. Skapa en gemensam bild av
”medborgarinflytande/dialog”. Hur definierar vi
medborgarinflytande/dialog? Vad gör vi idag? Vilka åtgärder från
KF seminarium och med anledning av ScB:s medborgarenkät?
Hur går vi vidare? Arbetsformer? Ansvar? Hur hålla ihop
arbetet?

2.6 Myndighetsfrågor
Projektledare: Jan Olsson
Nytt uppdrag, ingen redovisning av arbetsläget i detta dokument.

3. Förvaltningsstruktur
Här redovisas följande:
x
Utveckling av Ledningskontorets organisation
x
Utveckling av Visborgsslätt
x
Administrativt stöd inklusive IT OH-kostnader och
serviceorter
x
Skydd och säkerhet
x
Försörjning, service och logistik
x
Samhällsbyggarna
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x
x
x

Bolagisering
Regionala utvecklingsuppdraget – Kommunalt
samverkansorgan KSO
Möjlig samordning av hälso- och sjukvården och främst
äldreomsorgen inom social- och omsorgsförvaltningen.

3.1 Utveckling av Ledningskontorets organisation
Uppdraget är givet till regiondirektör Bo Dahllöf.
Regiondirektören lägger fram ett förslag till kontorsdagarna för
Ledningskontoret 2006-08-31—09-01. Förslaget skall därefter
remissbehandlas.
Regiondirektören lägger fram ett slutligt förslag till kommunledningsgruppen
senast till internat i oktober för diskussion och beslut.
Ny korrigerad organisation beräknas starta 2007-01-01.

3.2 Utveckling av Visborgsslätt
Projektledare: Karl-Gustaf Roos
Lokalprogrammet för förvaltningarnas flytt till Visborgsslätt processas för
närvarande med Vasallen och av Vasallen anlitade White arkitekter.
Inom projektet Struktur 2007 pågår utredning om kommunens framtida
organisationsstruktur, vilket kan innebära förändringar i såväl
förvaltningsstrukturen som vilka funktioner som skall finnas på
förvaltningsnivå respektive gemensam nivå. Det är därför inte möjligt att idag
bestämma hur stora utrymmen de framtida förvaltningarna kräver.
Lokalprogrammet utgår därför från det antal medarbetare som idag finns i
enlighet med de uppgifter som tidigare lämnats av förvaltningarna. I huvudsak
rör det sig om normala kontorsarbetsplatser med mindre avvikelser för
speciella ändamål. Lokalerna utformas därför som generella kontor med de
utrymmen som ett normalt kontor kräver med flexibilitet i utformningen.
Utgångspunkten är att runt en gemensam reception lokalisera förvaltningarna
till kasernbyggnaderna. Centralt placeras kommunens gemensamma reception,
bibliotek, arkiv och större sammanträdesrum. Här finns också möjlighet att ta
emot besökare, tillhandahålla offentliga handlingar, arrangera utställningar mm.
I kasernbyggnaderna utformas varje våningsplan som ett komplett kontor
innehållande c:a 40 arbetsplatser med egen entré från gemensamt trapphus.
Vindsvåningarna utformas på samma sätt med c:a 30 arbetsplatser.
White arkitekter har gjort skisser över ombyggnader av aktuella lokaler. Dessa
skisser har presenterats för en arbetsgrupp bestående av representanter för
förvaltningarna. Förvaltningarna har under under mars månad behandlat
förslagen och återkommit med synpunkter och förslag till förändringar i
arkitektens skisser.
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I huvudsak anser förvaltningarna att förslagen är bra.
Flera förvaltningar anser dock att den föreslagna gemensamma receptionen
inte har en bra placering. Den profilerar inte på ett tydligt sätt kommunens
huvudingång. Vidare är frågan om vilka funktioner som skall finnas i
anslutning till receptionen inte tillräckligt utredd. Hit hör bland annat
kontaktcenter, vilket med fördel skulle kunna lokaliseras i anslutning till
receptionen. Arkivfunktioner bör också utredas i särskild ordning.
På kontorsplanen har invändiga trappor föreslagits för att binda samman
funktioner på olika plan. Vidare har från de flesta håll uttryckts att enskilda
arbetsrum är att föredra, och i flera fall ett krav.
De framkomna synpunkterna skall nu sammanställas och diskuteras med
Vasallen och White, och alternativa lösningar förväntas kunna presenteras
under april månad. Nästa möte med arbetsgruppen är satt till 17 maj.

3.3 Administrativt stöd inklusive IT OH-kostnader och
serviceorter
3.3.1 Definition av OH-kostnader
Ansvarig. Göran Lindbom
En gemensam lokalisering av de flesta förvaltningsledningar ger vissa
möjligheter till rationaliseringar genom att samutnyttja vissa funktioner och
genom att organisera arbetet så att dubbelarbete undviks. Oberoende av vilken
politisk- och förvaltningsorganisation som blir gällande kan vissa funktioner
användas gemensamt.
Ekonomistöd och personaladministrativt stöd finns i flera förvaltningar.
Planerings- och utredningsresurser av mer allmän karaktär finns i flera
förvaltningar.Vaktmästeri, registratur, nämndsadministration, informationsoch receptionsfunktion och IT- stöd är exempel på funktioner som skulle
kunna samutnyttjas.
Inom ramen för delprojektet ” Förvaltningstruktur” skall också en översyn
göras av kommunens ” overheadkostnader” bl a för att försöka minska
kostnadstrycket.
Definition
Overhead är ett samlingsbegrepp som syftar på administrativa uppgifter och
ledarskap i en organisation. Någon ytterligare entydig definition finns inte utan
det är upp till var och en att försöka göra en tolkning utifrån vad som verkar
ändamålsenligt i det aktuella uppdraget.
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” Principer för kalkylering av kostnader för egenregienhet” beslutad av
Kommunfullmäktige 2000-02-14 har fått utgöra en mall för vad som skall
inräknas och hur det skall beräknas.
Komponenter i en självkostnadskalkyl:
1
2
3
4
5
6
7

Löner. Samtliga löner ( inkl övertidsersättning och
semesterlön)
Personalomkostnader.
Gemensamma administrationskostnader.( Ej aktuellt.)
Kostnader för främmande tjänster. Utbildning, material mm.
Lokalkostnader inkl. städkostnader
Kapitalkostnader.( Ej aktuellt.)
IT-kostnader.

Kostnader som direkt eller indirekt gäller demokratin i kommunen skall ej
belasta egenregin vid anbudsavgivning. (Bör därför egentligen inte heller
betraktas som overhead i egentlig mening.) Hit räknas den politiska
organisationen, myndighetsutövning, remissförfarande, kontroll- och tillsyn.
Detta innebär att stödorganisationen till elever och barn inom BUF inte skall
medräknas liksom myndighetsutövning, behandling och stöd till individer inom
SOF och HSF.
Det innebär också att stora delar av MHK och SAK skall undantas.
Förvaltningsoverhead
För de flesta förvaltningar gäller att overhead avser kostnader för;
Förvaltningschef
Ekonomifunktion
Personalfunktion
Kanslifunktion
Övriga stabs- och administrativa stödfunktioner, t ex utredare , informatörer,
sekreterare och assistenter.
För ledningskontoret gäller att hela förvaltningen, förutom delar av regionala
utvecklingsteamet (RUT) och näringslivsenheten (NÄE) är att betrakta som en
overheadorganisation. Undantagen är de delar som b la hanterar ett statligt
uppdrag med inslag av myndighetsutövning. En särskild utredning om RUT
och NÄT bör göras inom utredningen för ledningskontorets framtida
organisation samordnat med uppdraget avseende det regionala
utvecklingsuppdraget.
För KSK gäller att hela förvaltningen med undantag för arbetscentrum och
myndighetsgruppen är att betrakta som en overheadorganisation.
ITC är att betrakta som en serviceorganisation och här pågår en utredning om
och i vilken omfattning den skulle kunna konkurrensutsättas, varför denna inte
skall medräknas.
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Avdelnings/ enhetsoverhead
Här skall ledningsfunktion och administrativt stöd räknas som overhead.
Förvaltningarna skall redovisa sin overheadorganisation samt kostnaderna för
denna.
Av redovisningen skall framgå vilken overheadorganisation och kostnader som
skall samlokaliseras på Visborgsslätt.
Redovisningen skall också visa vilken overheadorganisation som inte skall
samlokaliseras.
Om kostnaderna inte kan beräknas exakt skall följande schabloner användas;

Årslön
PO+ sem
Hyra+städ
Tele
Data
Utr. Förbrukningsmaterial
Utbildning

30 000
8 000
10 000
12 000
15 000

3.3.2 ÄDIT-projektet – ärende och dokumenthantering
Projektledare är Christine Edström.
Bakgrund
Större möjligheter för medborgarna att söka information och att utföra tjänster
efterfrågas. Medborgarna vill dessutom kunna göra detta när det passar dem.
Detta ställer nya krav på kommunens system.
I Gotlands kommun finns flera diariesystem i vilka ärenden registreras och
diarieförs. Det generella ärendehanteringssystem som flertalet förvaltningar
använder infördes för över 10 år sedan.
Flera förvaltningar har uttryckt ett behov av att ärendehanteringen utvecklas.
Projektet
ÄDIT-projektet är ett samarbetsprojekt mellan Gotland, Nacka och Tyresö. I
projektet ska tas fram en kravspecifikation för ett nytt ärende- och
dokumenthanteringssystem.
Samarbetsprojektet startade för att underlätta utvecklingen av den
administrativa verksamheten med hjälp av moderna IT-stöd. Ett arbete där fler
är inblandade underlättar kvalitetssäkring samtidigt som utvecklingskostnaderna kan delas mellan kommunerna.
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Projektet omfattar följande etapper: nulägesanalys, börlägesanalys,
nyttoanalys, framtagande av beslutsunderlag och framtagande av en
kravspecifikation.
I projektet arbetar vi utifrån hypotesen att det finns en generell
ärendehanteringsprocess.

Ta emot

Handlägga

Besluta

Expediera

Arkivera

Ärenden kan inkomma på många sätt; telefon, besök, fax, e-post, brev etc
Alla handlingar scannas för att kunna hanteras i elektronisk form
Flödet sker elektroniskt
Tidplan
Nulägesanalys klar 2006-02-15
Börlägesanalys klar 2006-05-02
Nyttoanalys klar 2006-05-15
Beslutsunderlag klart 2006-05-31
Kravspecifikation för huvudalternativ klar 2006-06-16
Just nu händer detta
Nulägesanalysen var klar enligt tidplanen och finns beskriven i en
Nulägesrapport. För närvarande pågår arbete med problembeskrivning av
nuvarande ärendehantering, framtagande av börlägeshypoteser för utvalda
processer, framtagande av systemkartor och ärendetyper.
Projektgrupp
Gotlands del av projektet leds av Christine Edström, Ledningskontoret.
I den lokala projektgruppen ingår Christina Eklund, HSF, Annelie Ahlström,
KSK, Gunnel Johansson, SOF, Maria Narkun, TF, Bo Hultemar, TF, Per
Westholm, BUF, Tuija Wizén, BUF, Margitta Andersson, SAK, Leif Ajpe,
KFF och Per Lundin, LK.
Aktuella frågor att behandla inom ramen för Struktur 2007
När kan upphandling och implementering av nytt system ske för Gotlands del?
Central registratur för Gotlands kommun?
Samordning av registratur och kontaktcenter?
Kontaktcenters roll och eventuella samordningseffekter som kan uppnås om
det också flyttar till Visborgsslätt skall övervägas.

3.3.3 Kontaktcenter
Projektledare: Anne Ståhl- Mousa
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Publicera

Uppdrag
Projektledaren skall inkomma med förslag som utvisar samordningseffekter, ny
organisation samt tillkommande behov såsom lokaler teknik mm. Svar skall
även ges avseende allmänna stöduppgifter, samt eventuellt särskilda uppgifter
vid exempelvis kris eller avsevärt ökat.
Samverkan skall ske med uppdrag Visborgsslätt.
I förslaget skall också hänsyn tas till informations-/kommunikationsbehov i
samråd med informationsstrategen.
Förslaget skall presenteras på KLG 2006-06-01.
Bakgrund
Visionen med en för kommunen samordnad kundserviceorganisation har
funnits sedan år 2001 och Tieto Enator har på konsultuppdrag gjort en analys
gällande elektroniska tjänster samt kontaktcenter som stöd för intern och
extern service. Konkurrensutsättning av växelns bemanning samt det faktum
att tiden inte har varit mogen, har gjort att ärendet om kontaktcenter har
fördröjts under 5 år. Med en samordnad kommunledning med
förvaltningsledningarna på Visborgsslätt, är nu tiden rätt för att återigen
aktualisera frågan om kontaktcenter.
Idén är att kontaktcentret är vägen in till kommunens verksamheter via
kommunportal/hemsida, telefon, SMS, chat, mail, post, fax och personligt
möte för att erhålla ökad tillgänglighet, enhetlig och rättvisande information
samt en effektivare kundserviceprocess. Kontaktcentret kan utföra central
registratur för inkommande post, där alla handlingar scannas. Kontaktcentret
tar hand om alla frågor, information, bokningar mm av allmän karaktär, men
omfattar också kundteam som har speciella ansvar för vård, omsorg, skola,
kultur och teknik. Kontaktcentret skall kunna ge svar och information till
kunderna enligt 80/20 regeln. Kommunens informationsteam med ansvar för
att producera intern/extern information, stödja vid presskonferenser mm, ses
som en viktig och naturlig del i kontaktcenterorganisationen.

3.3.4 Utformning av EA-och PA-stöd på Visborgsslätt
Projektledare: Gun Tidestav och Göran Gyllenkrok
I Struktur 2007 har uppdrag givits till personaldirektören och
ekonomidirektören att undersöka behov av PA-stöd och EA-stöd för hela
kommunen inför en samlokalisering av förvaltningsledningarna till
Visborgsslätt.
Två studenter på högskolan Gotland har fått i uppdrag:
Att ge förslag till förbättringsmöjligheter gällande styrning- och samordning av
kommunens organisation för personaladministration samt ge förslag på
förbättringsmöjligheter gällande styrning- och samordning av kommunens
organisation för ekonomiadministration.
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I uppdraget ligger också att, för eventuell implementering, planera och
redovisa hur en förbättring inom ett av områdena ovan skall kunna införas och
om det bär möjligt, inom ramen för projektet, införa förbättringen.
Informationshämtning
Studenterna har försetts med ett antal styrdokument, organisationsplaner,
årsberättelser, direktiv mm. Information kommer också att inhämtas via enkät
och brainstormingmöten med en utvald population från berörda områden.
Avrapportering
Avrapportering sker kontinuerligt antingen via mail eller på möten där också
bitr projektledaren för Struktur 2007 deltar tillsammans med uppdragsgivarna
och handledaren från högskolan. En slutrapport från studenterna kommer att
lämnas i slutet av maj 2006.

3.3.5 Informationsverksamhet inom Gotlands Kommun.
Uppdraget är givet till Ulrika Holm, informationsstrateg i ledningsteamet.
Uppdraget att utreda informationsverksamheten inom Gotlands kommun sker i
syftet att förbättra och effektivisera verksamheten ur ett gemensamt
kommunperspektiv.
Kartlägga behov och föreslå ny organisation
Informationsorganisationen i Gotlands kommun är idag decentraliserad.
Informationsresurser finns i varierande utsträckning på de flesta förvaltningar.
I uppdraget ingår att kartlägga nuvarande informationsverksamhet (strategiska
och operativa resurser) samt förvaltningarnas behov idag och önskemål för
framtiden. Kartläggningen ska ske med intervjuer av alla förvaltningschefer
och förvaltningarnas informationsansvariga. En lista med intervjupersoner
kommer att sammanställas och godkännas av regiondirektören.
I uppdraget ingår att föreslå hur den framtida informationsverksamheten ska
organiseras, i vilken omfattning resurser skulle kunna omfördelas och vilka
effekter en mer samlad informationsverksamhet skulle få.
Analysen ska göras utifrån följande utgångspunkter:
x
styrning och samordning
x
service och stöd till verksamheterna
x
effektivitet
x
kvalitet
x
kompetensutveckling
x
sårbarhet
x
organisationen av arbetet
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x

utförandet – egen regi eller köpta tjänster

Uppdragsgivaren ska via Ulrika Holm bli fortlöpande informerad om arbetet
och minst två avstämningsmöten ska lämnas efter kartläggningen avslutats och
analysfasen påbörjats. Slutrapporten ska redovisas senast den 15 augusti 2006.
Arbetet kommer att rapporteras löpande i Struktur 2007-projektets
samordningsgrupp. Det kommuninterna nätverk som består av förvaltningarnas
informationsansvariga kommer att få löpande information om arbetet vid
ordinarie nätverksträffar.

3.3.6 Serviceorter och samlingslokaler
Anders Jolby ställs av Social- och omsorgsförvaltningen till projektledarens
förfogande som delprojektledare för detta arbete ca 4 tim/vecka 2006-02-15—
06-30. Göran Lindbom övertar uppdraget därefter.
Uppdrag
Delprojektledaren skall föreslå en definition av begreppet Serviceorter som ger
en inriktning för hur utvecklingen av den kommunala servicen på större orter
på Gotland utanför Visby skall ske i framtiden.
Projektdirektiv
Uppgiften är att inledningsvis utreda nuläget.
Vilka etableringar har den kommunala verksamheten på olika orter på Gotland
utanför Visby?
Vilka planer finns i dag inom förvaltningarna på eventuella framtida
förändringar i förhållande till nuläget?
Vilka beslut har tidigare tagits i Gotlands Kommun avseende begreppet?
Vidare skall projektledaren, tillsammans med delprojekt Förvaltningsstruktur,
se över möjligheterna att lokalisera/koncentrera delar av kommunala
verksamheter till de s.k. serviceorterna. Främst avses Hemse och Slite. Syftet
med lokaliseringen är delat. Dels behövs arbetstillfällen på landsbygden och på
de två centralorterna i första hand. Dels skall projektet se över möjligheterna
att för medborgarna på och kring dessa orter få tillgång till kommunal service i
form av något ”mottagningskontor” som kan hjälpa och vägleda i kommunens
organisation. Nyttan och värdet med denna typ av organisation skall noga
övervägas.
På övriga orter av större storlek, Roma, Klintehamn, Fårösund, m.fl. övervägs
vilka serviceinrättningar som kan bli kvar.
En utredning av konsekvenserna av att peka ut serviceorter och vad de skall
innehålla måste genomföras. Inte minst måste de organisatoriska
konsekvenserna för de kommunala verksamheterna på de orter som inte pekas
ut som serviceorter klarläggas.
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Vid behov av nyetableringar skall placering på serviceorterna i Hemse och Slite
övervägas först.
Alla dessa faktorer bör sammanvägas i utredningen och ett samlat förslag
läggas våren 2007.
Utökning av uppdraget
Till uppdraget läggs också uppgiften att kartlägga samlingslokaler i kommunal
regi eller som drivs med kommunalt stöd runt om på Gotland.
Så långt möjligt kartläggs även övriga befintliga samlingslokaler i andra
organisationers regi för utredning av möjligt samutnyttjande med kommunala
verksamheter.
Kartläggningen bör vara klar före 2006-11-30 för redovisning till
projektledningen 2006-12-01.

3.4 Skydd och säkerhet
Projektledare: Håkan Wibom

3.4.1 Syfte
En trygg och säker kommun

3.4.2 Mål
Att tillskapa en organisation som effektivt och rationellt ska arbeta med
trygghet och säkerhet på Gotland såväl inom kommunen som i de olika
samverkansorgan som finns på Gotland.

3.4.3 Bakgrund
På kommunstyrelsens uppdrag utredde ledningskontoret 2003 kommunens
säkerhetsorganisation vilket resulterade i förslag till organisation av det interna
skyddet som fastställdes av kommunstyrelsen i februari 2004. Säkerhetsarbetet
omfattar det interna skyddet, skydd mot olyckor, krishantering/civilt försvar,
samt frågor inom det brottsförebyggande, folkhälso- och
trafiksäkerhetsområdena. Ledningskontoret begärde uppdrag att bygga upp en
organisation för det interna skyddet. På längre sikt förespråkades en
samordning av funktionen internt skydd med de funktioner som nu är
organiserade under räddningstjänsten.
Inom varje förvaltning har en säkerhetssamordnare utsetts av
förvaltningschefen. För att åstadkomma helhetssyn och samordna det interna
skyddet med frågor som rör skydd mot olyckor och krishantering/civilt försvar
har inrättats en samverkansgrupp mellan förvaltningarna,
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Kommunsäkerhetsgruppen KSG, och kommunledningsgruppen är forum för
dessa frågor ur förvaltningsledningsperspektiv.
I samband med att ett nytt handlingsprogram för kommunens skydd och
säkerhet ska utarbetas har också organisationsformen aktualiserats. Arbetet
omfattar nu även skadeförebyggande och trygghetsskapande arbete i
samhällsperspektivet eftersom handlingsprogrammet kommer att omfatta även
dessa delar.
Projektdirektiv
Utarbeta förslag på hur arbetet med kommunens skydd och säkerhet, inklusive
strategier för samhällsinsatser för att förebygga skador och olyckor, ska
bedrivas.
Förslaget till organisation och verksamhet ska samordnas med framtagandet av
handlingsprogrammet för skydd och säkerhet. (Räddningstjänsten och
ledningskontoret har i uppdrag att utarbeta förslag till det handlingsprogram
för skydd och säkerhet som ska gälla mandatperioden fr.o.m. 2007.
Ledningskontorets förslag att handlingsprogrammet för skydd och säkerhet
också ska omfatta en kommunövergripande strategi för s.k. vardagsskadefall
återremitteras för ytterligare bedömning).
Utredningen ska redovisa en samordnad organisation för det interna skyddet,
kris/katastrofhantering och civilt försvar, skydd mot olyckor och folkhälsan. I
uppdraget ska också redovisas hur samverkan i och med olika
samverkansorgan som finns inom säkerhetsområdet som t ex Gotsam,
totalförsvarsrådet, Gotlands brottsförebyggande råd samt andra myndigheter
på Gotland ska ske.
Gränsdragningen mellan de delar som idag finns på LK, HSF och RT ska
klargöras.
Redovisa hur den politiska styrningen skall struktureras för det samlade arbetet
med skydd och säkerhet. (En räddningsberedning inrättas fr.o.m. 1 januari
2006 för beredning och uppföljning av ärenden enligt lagen om skydd mot
olyckor och de ärenden avseende räddningstjänstens verksamhet där särskild
beredning anses erforderlig. Utskottet ska ha tre ledamöter, varav en
sammankallande).
I uppdraget ingår också att tillsammans med Räddningstjänsten utreda
organisationen för och bemanningen av informationsverksamheten när det
gäller såväl olyckor, som extraordinära händelser i fredstid. (Arbete med
revidering av den gemensamma informationsplanen mellan Gotlands kommun
och Länsstyrelsen pågår sedan hösten 2005).
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En ny krisledningsnämnd har inrättats med samma sammansättning som
kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsformerna för denna nämnd ska också
beaktas i utredningen.
Projektorganisation
Håkan Wibom
Christer Stoltz
Lisa Stark
Ingrid Taylor
Johan Kallum
Nicklas Sköld

LK, säkerhetsstrateg, projektledare
RT, beredskapssamordnare, bitr projektledare
LK folkhälsostrateg
HSF, chefläkare
RT, räddningschef
SOF, säkerhet- och miljösamordnare

Referensgrupp
Kommunsäkerhetsgruppen, KSG
Vid behov temporära grupper med externa intressenter
Tidplan
Kartläggning
Benchmarking
Utformning ny organisation
Remiss internt och till externa intressenter
Slutligt förslag

2006-03-31
2006-03-31
2006-06-30
2006-08-16
2006-09-22

3.4.4 Arbetsläge 2006-05-12 Skydd och säkerhet.
Projektet arbetar utifrån fem delområden:
Internt skydd
Kris- och katastrofhantering
Skydd mot olyckor
Folkhälsofrågor
Brottsförebyggande
Projektgruppen har kartlagt och identifierat samtliga förebyggande och
åtgärdande funktioner inom dessa områden.
Inom kris- och katastrofhantering finns en funktion för TIB (Tjänsteman I
Beredskap). Denna funktion behandlas med förtur. Förslag kommer i juni
2006.
Gruppen arbetar nu med att se på processer och samband mellan dessa
funktioner.
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3.4.5 Rådslag
En avstämning kommer att göras i ett rådslag den 1 juni. Ett antal företrädare
från olika verksamheter är då inbjudna.
Syfte / mål med rådslaget är att ur förvaltningsperspektivet inventera behovet
av aktiviteter inom området.
Perspektiv: Människors behov av trygghet och säkerhet under olika skeden i
livet (styrkort)
Barn och ungdomar
Vuxna
Äldre
Medarbetare
Verksamhetsområden:
Fastighet / byggnation
Samhällsplanering
Arbetsmiljö
Kommunikation
Omsorg / omvårdnad
Sjukvård
Hälsofrämjande
Barnhälsovård (förskola/skola)
Fritid (idrott)

3.5 Försörjning, service och logistik
Projektledare: Bo Magnusson
Arbetssätt
Arbetsgrupp med företrädare för
HSF, BUF, KSK, SOF, TF
Medverkan från beställarföreträdare??
Utgångspunkter
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bygga på principer
Samla inom gemensamma yrkes/kompetensområden
Inga överlappande verksamheter i olika organisationer
Alla förvaltningar med
Rationella ekonomiska lösningar
Fokus i första hand på verksamhet, inte organisation
Samordnad verksamhet före spridd verksamhet
Geografiskt
Organisatoriskt
x Investeringar måste samordnas
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x Investeringar/utveckling ( i utrustning, teknik, lokaler och kompetens mm)
måste nyttjas gemensamt inom kommunen
Arbete
Vi arbetar med att
x Definiera Försörjning och service
x Identifiera gemensamma processer
x Lista aktuella verksamheter inom förvaltningar
Vi kommer att studera försörjnings/servicefrågor inför flytt till Visborgsslätt,
tex arkiv, varuförsörjning, kontaktcenter/kundmottagning, konferensservice,
post och tryck
Problem/frågeställningar
x Uppdelning i beställar- utförar organisation?
o Ansvar för
Strategi inom
Beställarkompetens, erfordras kompetent och
resursstark beställarfunktion
x Uppdrag ang Regionalpolitik /arbetsmarknadspolitik
x Serviceorter, infrastruktur
Riktlinjer ang konkurrensutsättning, vi arbetar fn inte med denna fråga

3.6 Samhällsbyggarna
Sammankallande: Per Lindskog

3.6.1 Bakgrund
Det har under många år diskuterats möjligheterna av att samordna tekniska
förvaltningen med stadsarkitektkontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret
till en gemensam förvaltning, Samhällsbyggarna, och att bygga ett särskilt
samhällsbyggarnas hus. Frågan har varit vilande då det befunnits relativt
kostsamt att bygga nytt samtidigt som det har varit mycket osäkert om man
kunnat avyttra nuvarande fastighetsbestånd utan stora förluster. Frågan har
ånyo aktualiserats i samband med möjligheterna att hyra utrymme av Vasallen
på Visborgsslätt.
I och med inriktningsbeslutet att flytta alla i Visby lokaliserade
förvaltningsledningar till Visborgsslätt har frågan fått ytterligare fart.

3.6.2 Definitioner
Med samhällsbyggnadsfrågor avser vi i detta sammanhang utbyggnad och
skötsel av teknisk infrastruktur, fysisk samhällsplanering och
detaljplanläggning, strategifrågor rörande miljö- regional utveckling-
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näringslivsutveckling, exploateringsfrågor, lokalförsörjning för offentlig service
samt tillståndsprövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.
Berörda förvaltningar/nämnder är i första hand Tekniska
förvaltningen/Tekniska nämnden, Stadsarkitektkontoret/Byggnadsnämnden,
Miljö- och hälsoskyddskontoret/nämnden, Ledningskontoret (RUT, NÄT,
Planeringsteamet)/Kommunstyrelsen. Naturligtvis är även andra
förvaltningar/nämnder inblandade i samhällsbyggnadsfrågor men vi har på
detta sätt försökt att ringa in de som av tradition har störst roll i
samhällsbyggandet i ett sektorövergripande perspektiv.

3.6.3 Problemanalys samhällsbyggandet
-

Brister i övergripande styrning ger bristande helhetsgrepp och tydlighet
”Stuprörskultur” innebär bristande samordning och låg
förändringsbenägenhet
Svårt med situationsanpassning till konjunktursvängningar
Diffusa gränssnitt innebär att frågor kan hamna mittemellan alt
dubbelarbete

Möjlighetsanalys
-

Gott samarbetsklimat
Prestigelöshet vad avser revir

3.6.4 Lösningshypotes
Det centrala för att finna en förbättring är att se på kommunstyrelsens roll.
Kommunstyrelsen bör ha ansvar, befogenheter, förutsättningar att hantera
strategisk styrning av planläggning, exploatering, lokalförsörjning,
investeringar i infrastruktur.
Detta fordrar en analys av:
-

-

Ansvarsfördelningen mellan Kommunstyrelse, Tekniska Nämnden,
Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och i
förlängningen om nuvarande nämndstruktur ska förändras
Vilka styrprocesser och styrdokument kommunstyrelsen bör ha.
Hur bör förvaltningsorganisationen förändras.

Dessa tre analysområden är ömsesidigt beroende. Man kan i princip se tre olika
synsätt:
-

En tydlig funktionsuppdelning mellan samhällsbyggande, teknisk
produktion och myndighetshantering.
Ett fokus på att stärka Kommunstyrelsens ledningsorganisation
Ett fokus på att stärka fackförvaltningarnas ( Främst Tekniska
förvaltningen och Stadsarkitektkontoret) koppling till
Kommunstyrelsen.
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3.6.5 Arbetssätt
Arbetet bör i första hand inriktas på att utifrån ovanstående analysområden ta
ett principiellt ställningstagande kring vilket synsätt vi ska jobba efter. Detta
arbete bedrivs i en projektgrupp bestående av Jan W, Per L, Carin J och Bo D.
Projektsamordnare är Lennart J, planeringsteamet. I detta första skede måste
ett mycket nära samarbete ske med KS, TN, BN och MoHN. Bl a för att detta
kan få konsekvenser för nämndorganisationen under nästa mandatperiod. Ett
principförslag bör föreligga under september.
Därefter tar ett konkret organisationsarbete vid, hur detta bör organiseras och
drivas är helt och hållet en funktion av vilket ställningstagande som tas i första
skedet.

3.7 Bolagisering
Göran Gyllenkrok, ekonomidirektör, har det sammanhållande uppdraget.
De kommunala bolagen behöver ses över. Möjligheter till samordning
definieras. Kan ett samlat moderbolag vara en väg att gå? Bör kongresshallen
bolagiseras? Kan hamnarna hanteras i bolagsform?
Bolagiseringsfrågan liksom eventuella konkurrensutsättningar i framtiden
sammanhålls i projekt Samhällsbyggarna i samverkan med Försörjning/logistik.
Bolagisering är inget självändamål utan ett medel att uppnå andra mål. I
princip kan man ser fyra motiv till bolagisering av kommunal verksamhet:
-

Ett medel att stödja en önskvärd näringslivsutveckling (T ex GIP och
GIAB)
Ett medel att effektivisera/outsoursa intern service ( t ex växel,
dataservice, städ, transporter)
Ett medel att effektivisera kommunens ägande ( t ex fastigheter,
hamnar)
Ett medel att effektivisera produktion av monopoltjänster (VA, avfall)

Varje motiv har sina möjligheter, problem, begränsningar. Det är lämpligt att
inom ramen för ett antal delutredningar i struktur 2007 se om bolagisering är
ett ändamålsenligt medel för att uppnå det önskvärda. Exempel på sådana
delutredningar är försörjningsutredningen, overheadutredningen och
samhällsbyggnadsutredningen. Processer utanför struktur 2007 pågår också
där frågeställningen kommer upp, t ex hamn- och stuveribolagsfrågan,
kongresshallen.
Bolagiseringsfrågan bör alltså inte vara en egen delutredning i struktur 2007
utan bör ingå som en möjlig åtgärd för att åstadkomma det önskvärda i andra
delutredningar.
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3.8 Regionala utvecklingsuppdraget – Kommunalt
samverkansorgan KSO
Projektledare: Lena Thalin

3.8.1 Bakgrund
Från 1998 har Gotlands Kommun övertagit det regionala utvecklingsansvaret
från länsstyrelsen. Beslutande organ är kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Under kommunstyrelsen inrättades ett utskott 2002,
regionala utvecklingsutskottet, RegU.
Det strategiska och operativa arbetet utgår från Ledningskontoret. Uppdraget
definieras som insatser för att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning. Det
medför att arbetsområdet blir brett. Flera politikområden är särkilt viktiga;
regional utvecklingspolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik,
utbildningspolitik, transportpolitik, forskningspolitik, landsbygdspolitik och
kulturpolitik.
Eftersom att alltmer ansvar läggs på regionerna och den lokala nivån –
bildandet av KSO- så måste vi också få verka utifrån vara gotländska
förutsättningar. Men det innebär också att flera myndigheter o.d. har ett
operativt ansvar för några av områdena, såsom högskolan för utbildning och
forskningen avseende innovationssystem, länsstyrelsen för
arbetsmarknadspolitiken mm.
KSO:s ansvar blir att hålla ihop de regionala utvecklingsfrågorna för hela
regionen Gotland. Det sker dels via RegSam (ledningen för GK, HGO och
LST) och det regionala partnerskapet (som består av 25 aktörer i det
gotländska samhället) dels via framtagande och beslut om regionalt
utvecklingsprogram, RUP, Regionalt tillväxtprogram, RTP och
Infrastrukturprogram. Programmen är tänkta att även styra alla andra aktörers
insatser för utvecklingen på Gotland. Programmen bildar också underlag för
aktuella strukturfondsprogram, nu närmast för nästa period 2007 – 2013.
Slutsatsen blir att det gäller att koordinera EU:s politik (
Sammanhållningspolitiken och Lissabonstrategin) med den nationella och
regionala/lokala politiken.
Eftersom det finns en hel del oklarheter/otydligheter i gränsdragningen mellan
ansvaret för olika myndigheter, främst beroende på att statmakterna även ger
uppdrag till länsstyrelsen, har dessa frågor fått en framträdande plats i
ansvarsutredningen. Konsulten Jan-åke Björklund anlitats av självstyrelse- och
samverkansorganet för att belysa detta. Rapporten har finansierats av samtliga
intressenter, se ovan, och Sveriges kommuner och landsting. Regionala
utvecklingschefen har deltagit i arbetet.
I Struktur 2007 bör arbetet utvecklas så att kvarstående oklarheter undanröjs
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mellan aktörerna samt att hela den kommunala förvaltningen involveras i det
regionala utvecklingsarbetet på ett tydligare sätt.
Regionala utvecklingsenhetens, RUE, organisation var föremål för en särskild
översyn 2003 – 2004. I samband med utredningen definierades det regionala
utvecklingsansvaret samt beskrevs en del oklarheter om gränsdragningen mot
andra aktörer, främst länsstyrelsen. Utredningen resulterade i att
näringslivsenheten bildades och att diskussioner fördes mellan parterna i
RegSam om kvarstående gränsdragningsproblem.
När det gäller den lokala näringspolitiken, inom det primärkommunala
ansvaret, har näringslivenheten inrättats 1 juli, 2004. Som en del i detta ansvar
har regiondirektören givit ett uppdrag att samlokalisera de aktörer på Gotland
som har ett direkt serviceuppdrag/kontakt med de gotländska företagen. Ett
första seminarium har hållits för att kartlägga samverkansmöjligheter.
Näringslivschefen och regionala utvecklingschefen har besökt regionen Kalmar
och Kalmar kommun. Ett tiotal aktörer/intressenter deltar. Förslaget kommer
att innehålla områden för samverkan samt vilka aktörer som vill gå vidare i en
samlokalisering, ”Företagarnas hus”. Uppdraget berörs inte av
ansvarsutredningen i detta steg.

3.9 Barn och ungdom
Projektuppdraget ges till Lisa Stark, Folkhälsoteamet, med Barnnätverket
som arbetsgrupp.

3.9.1 Inledning
I Gotlands kommun skall ett barnperspektiv anläggas i alla frågor och synsättet
skall genomsyra kommunens beslut och verksamheter.
Vägledande för detta är FN:s barnkonvention.
De kommunala verksamheter som barn och ungdomar kan behöva ha kontakt
med för sitt stöd och sin utveckling kan ur såväl barns och ungdomars
perspektiv som ur föräldraperspektivet te sig svåröverblickbart.
Den service och det stöd som samhället har att ge till barn och ungdomar bör
både vara lättillgängligt och begripligt och fungera som en obruten kedja.
Många föräldrar behöver ha kontakt med flera av verksamheterna för sitt/sina
barn. Somliga föräldrar, barn och ungdomar upplever brister i kontinuiteten
och att samarbetet mellan verksamheterna består av olika länkar utan kontakt
med varandra eller med mycket begränsad kontakt.
I olyckliga undantagsfall kan det ur brukarens perspektiv te sig som om olika
verksamheter står i konflikt med varandra.

3.9.2 Berörda Förvaltningar
Idag fördelas arbetet med barn och ungdomar på fyra förvaltningar och inom
dessa finns flera verksamheter som med hög specialiseringsgrad riktar sig till
målgruppen.
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De berörda förvaltningarna är BUF, SOF, HSF samt KFF och deras
verksamheter finns representerade i Barnnätverket.
Barnnätverket
Redan 1995 startade diskussioner mellan Barn- och ungdomskliniken, BUP
och Barn- och ungdomshabiliteringen om samverkan kring barn i behov av
särskilt stöd. Året därpå kom skolhälsovården med i arbetet.
Några år senare startade diskussioner om ett Barnresurscentrum och då kom
också Barnhälsovården, ungdomsmottagningen, primärvården, skolan och IFO
med i samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.
Ks beslutade att Barn och Ungdom skulle bli ett huvudområde vid utredningen
av hälso- och sjukvårdens struktur och det resulterade i en utredning som
föreslog att ett ”formaliserat nätverk” skulle bildas. Efter politiskt beslut
arbetar sedan 1999 Barnnätverket.
Nätverkets medlemmar är idag
BUF: Resursavdelningen, Skolhälsovården och Särskolan
HSF: Barn- och ungdomskliniken, Barnhälsovården, HabRehab, BUP
Barntandvården och Ungdomsmottagningen
SOF: Individ- och familjeomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade
KFF: Fritidsgårdar Gotland
LK: Folkhälsoteamet.
Barnnätverkets arbete har exempelvis resulterat i gemensam överenskommelse
mellan BUF, BUP och BIRKA om bas- och specialistutredning för barn med
neuropsykiatriska symptom, överenskommelse om hur Hörcentralen och
hörselpedagog vid BUF fördelar stödet till barn och föräldrar, etc.
Utgångspunkten har i flera fall varit brukarperspektivet och kommun-nyttan-hur de samlade resurserna på effektivast sätt arbetar för kommunmedborgarna.
Det finns också exempel på flera frågor där nätverkets konstruktion bidragit till
att frågor inte enkelt kunnat lösas som exempelvis COPE- föräldrautbildning
eller samlade resurser och fokus på överviktiga barn.
Utredningen som 1999 ledde fram till det formaliserade Barnnätverket hade
mer långtgående förslag om hur nätverket skulle arbeta, vilken ställning och
vilken funktion det skulle ha i arbetet med Barn och Ungdomar.
Det finns mycket som ännu idag är aktuellt att diskutera och utveckla inom
ramen för Barnnätverket och med utgångspunkt från nämnda utredning.
Det som varit Barnnätverkets stora problem är framförallt att i många frågor så
står den enskilde chefens ansvar för en budget i balans i strid med det som
skulle vara bäst för brukarna och kommunnyttan. Det har inte funnits en
gemensam nätverksbudget.

3.9.3 Förslag på Uppdrag
Att utifrån styrkortets perspektiv -Brukare/kunder, Ekonomi,
Medarbetare/ledare, Processer och Samhälle -undersöka hur kommunens olika
verksamheter som arbetar med barn och ungdomar kan utveckla
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samarbete/samverkan/organisering för att bättre utnyttja kommunens samlade
resurser (så att inte verksamhets- och budgetgränser ökar rigiditeten och
minskar flexibiliteten).
Särskilt se på Barnnätverkets utvecklingsmöjligheter.
Förslag på deltagare
Styrgrupp: Förvaltningscheferna för HSF, BUF, SOF, och KFF
Projektgrupp: Barnnätverkets medlemmar
Förslag på Konsultinsats:
Eftersom området är så omfattande och rör flera förvaltningar med många
specialistverksamheter bör en särskild projektledare på hel- eller halvtid
tillsättas
Tidplan:
En processinriktad tidplan bör göras av den projektansvarige.
Bedömd projekttid till 2007-12-31.

3.10 Möjlig samordning av hälso- och sjukvården och främst
äldreomsorgen inom social- och omsorgsförvaltningen
Projektledare: Annica Winberg
Nystart, se 2006-05-05, Struktur 2007 – utveckling av Gotlands Kommuns
organisation.

4 Övriga uppdrag
Här redovisas följande projekt:
x
Skola Gotland Æ2008
x
Sjukvårdens framtid
x
Vuxnas utveckling lärande och arbete.
x
Finansiell samordning

4.1 Skola Gotland Æ 2008
Projektledare: Peter Molin
Ingen redovisning i detta dokument.

4.2 Sjukvårdens framtid
Projektledare: Katarina Michanek
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Mål:
Att skapa framförhållning och kunskap om de förutsättningar och utmaningar
som hälso- och sjukvården står inför i syfte att underlätta prioriteringar mellan
resurser och behov.
Utredningens projektgrupp består av en parlamentariskt sammansatt politisk
styrgrupp med kommunalrådet Åke Svensson som ordförande samt en
arbetsgrupp med representanter från ledningskontoret, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samt social- och omsorgsförvaltningen.
Styrgruppen har identifierat också ett antal strategiska nyckelområden för
arbetet:
x prioriteringsarbete
x regionsamarbete (vårdsamarbete, kompetens, forskning och utveckling,
rekrytering)
x hemsjukvård
x hälsofrämjande hälso- och sjukvård, egenvård
x medborgarkommunikation
x specialistvårdens omfattning på ön (jouråtagande)
x närvård
x finansiell samordning
x vården som regional utvecklingsfaktor
x Samverkan mellan förvaltningar/gränssnittsfrågor
x Ekonomi/Balans
Arbetet med respektive nyckelområden drivs i arbetsgrupper med
representanter för berörda förvaltningar. Arbetet är dokumenterat i
dokumentet ”Strategiska nyckelområden nuläge” vilket kan hämtas på
utredningens hemsida www.gotland.se/framtidsutredningen
För område specialistvårdens omfattning på ön (jouråtagande) respektive
närvård har styrgruppen beslutat att extern konsult ska anlitas.

Ur upphandlingsunderlaget inhämtas:
Nationellt används alltmer benämningen närsjukvård/närvård som
samlingsbegrepp för en önskad utveckling mot en struktur/vårdkedja vilken
bättre svarar upp mot vissa patientgruppers behov.
Begreppet ”gotländsk bassjukvård”, vilket har sin utgångspunkt i de alternativa
strukturer och speciella förutsättningar som Ö-läget ger, har funnits med i
diskussionen kring den gotländska hälso- och sjukvårdens utformning i många
år, men aldrig närmare analyserats/specificerats. Benämningen närvård har
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använts för att understryka att gränssnitten mot förebyggande hälsovård och
omsorg är centrala och bör beaktas vid identifiering av en välfungerande
vårdkedja.
Behoven för identifierade eftersatta patientgrupper, som har ofta
återkommande och långvariga relationer med vården och därför behöver ett
särskilt stort mått av långsiktighet, kontinuitet och helhetssyn såsom multisjuka
främst äldre, kroniskt sjuka samt personer med demens/psykisk ohälsa, ska
också särskilt beaktas.
Utredningen skall ge underlag och förslag till beslut inom nedan beskrivna
områden
För samtliga frågor skall medicinska, sociala och ekonomiska konsekvenser
beskrivas.
Hur skall en struktur/vårdkedja utformas genom utökad/förändrad
samverkan/samgående mellan hälso- och sjukvård inom socialtjänsten,
primärvård och specialistvård så att Gotlands speciella förutsättningar utnyttjas
optimalt och patienternas behov därmed bättre tillgodoses?
Hur kan behovet av sjukvård inom olika medicinska specialiteter tillgodoses –
vad behöver finnas på Gotland och vad kan utföras av andra vårdgivare? Hela
vårdkedjan skall belysas inklusive regionvård med tyngdpunkt på samarbetet
med Stockholms läns landsting. Möjlighet till/konsekvens av samgående med
fastlandsklinik för någon/några specialiteter skall särskilt belysas.
Hur skall arbetet under jourtid utformas med hänsyn till medicinsk säkerhet;
sjukhusbunden jour, beredskap i hemmet, samarbete med fastlandsklinik?
Finns det delar av hälso- och sjukvården på Gotland som med fördel skulle
kunna utföras i alternativa driftsformer?

Hur påverkar framlagda förslag
Behovet av och kostnaden för patienttransporter?
Personalrekrytering och kompetensförsörjning – vilka strategier bör väljas för
att tillgodose personalbehov för olika yrkeskategorier?
Hälso- och sjukvårdens IT-infrastruktur?
Förutsättningarna att uppfylla vårdgarantin?

Förutsättningar för arbetet:
Ingen låsning till hur strukturerna ser ut idag
Förutom samarbete med en referensgrupp skall i arbetet inhämtas kunskaper
och erfarenheter från nyckelpersoner inom verksamheterna för att få bästa
möjliga underlag för beslut, skapa delaktighetskänsla och inspirera till positivt
förändringsarbete
Förslaget skall vara förenligt med tillgängliga medel
Konsultuppdraget skall redovisas senast 2006-10-31.
För övriga strategiska nyckelområden kommer under hösten 2006 att
redovisas genomfört/pågående arbete samt förslag till fortsatt utveckling inom
området som underlag för beslut
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I uppdraget Hälso- och sjukvårdens framtid ingår även till del att se på möjliga
samordningar med sjukvårdande insatser inom social- och
omsorgsförvaltningen (se ovan), varför samordning med uppdrag 4.11 skall
göras.
Rationaliseringsvinster som kan erhållas inom hela organisationsförändringen
skall inräknas i kostnadsreduktionerna inom Struktur 2007.
Projektledaren rapporterar till projektledning Struktur 2007, för
vidarebefordran till KLG, i likhet med övriga projekt.

4.3 En samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och
arbete – Slutrapport
4.3.1. Bakgrund inkl. tidigare utredningar och rapporter
Översynen av kommunens hantering av arbetsmarknadsfrågor har under senare
år aktualiserats av flera angelägna skäl:
Stora grupper står idag utanför arbetsmarknaden, mer än 7000 enligt en aktuell
rapport från länsstyrelsen. Detta innebär stora personliga obehag och problem
för dem som berörs. Samtidigt är det mycket kostsamt för samhället och inte
minst för kommunen.
Försäkringskassans striktare bedömning utifrån begreppet ”arbetsförmåga”
resp. arbetsförmedlingens bedömning av om ”arbetsförmågan motsvarar
arbetslivets krav” ställer också krav på kommunen att precisera sin roll och
utveckla sina insatser och metoder.
En framtida minskad tillgång på arbetskraft utgör ett stort problem framöver
för bemanningen av kommunens olika verksamheter och vidare antas det
utgöra ett stort problem för tillväxten såväl inom region Gotland som för
övriga Sverige och Europa. Fram till 2015 går nära 50 procent av de som idag
är yrkesverksamma på Gotland i pension samtidigt som andelen i
förvärvsarbetande åldrar minskar kraftigt.
I en rapport från ledningskontoret ”arbetsmarknads politiska åtgärder”
2004-02-01 redovisades ett antal förbättringsområden:
Stora viktiga politikområden som regional utveckling och vuxenutbildning är
inte engagerade i den kommunala arbetsmarknadspolitiska processen.
Även samverkan mellan myndigheter och olika berörda grupperingar har
brister.
Den kommunala hanteringen av praktikplatser saknar samordning
Sammantaget finns en potential till förbättring utifrån effektivitetssynpunkt, där
främst de kommunala resurserna utnyttjas bättre.
Kommunstyrelsen beslutade 2005-02-24 att utifrån rapporten gå vidare
med de olika förbättringsområdena i en särskild projektorganisation
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Med uppdrag att:
Utforma mål för verksamheten
Skapa förutsättningar för samverkan mellan olika kommunala verksamheter
och andra berörda i syfte att effektivt utnyttja resurserna
Om så är erforderligt – föreslå ändringar i organisationen.
Projektorganisation:
Projektledare: Lars Danielson, förvaltningschef, KFF
Styrgrupp:
Lars Danielson, förvaltningschef KFF
Annika Winberg, förvaltningschef, SOF
Peter Molin, förvaltningschef, BUF
Staffan Thurgren, förvaltningschef, KSK
Lennart Blom, förvaltningschef, Lövsta, adjungerad
Projektgrupp:
Lars Danielson, förvaltningschef, KFF
Birgitta Nylund, enhetschef, Arbetscentrum, KSK
Alf Nilsson, gymnasiechef, BUF
Hans – Olof Palm, utvecklingsledare, SOF
Gun Tidestav, personaldirektör, LK
Lena Thalin, regional utvecklingschef, LK
Representant från Folkhögskolan har deltagit i ett antal projektgruppsmöten
Delrapport 2005-09-30 med förslag till fortsatt arbete - ”samlad
organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete”.
I delrapporten redovisades en vision för kommunens insatser inom det
arbetsmarknadspolitiska området samt en organisationsidé” samlad
organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete”.
En samlad organisation skall själv och tillsammans med andra erbjuda de vuxna
kommuninvånarna individuellt anpassade åtgärder för att stärka den enskildes
möjligheter till utbildning, sysselsättning och till att erhålla/behålla arbete.
I all verksamhet skall individens förmåga och vilja att ta ansvar för sin egen
utveckling betonas och stimuleras.
Målgruppen ska vara vuxna invånare från 20 år (i vissa fall från och med 18 år,
exempelvis kommunala ungdomsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen).

Den samlade organisationen ska genom att sälja tjänster till Gotlands kommun
inom områden som rehabilitering, anpassning, och omställning, medverka till
kommunens arbetsgivaransvar.
Visionen ”alla vuxna kommuninvånare är efter förmåga så långt möjligt
delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning”.
Delrapporten godkändes i sin helhet och styrgruppen fick uppdraget att
utveckla förslaget med en ”samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande
och arbete”.
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4.3.2. Slutrapport – ” en samlad organisation för vuxnas
utveckling, lärande och arbete”
Uppdraget till styrgruppen innebar att genom stor delaktighet från medarbetare
från berörda verksamheter skapa förutsättningar för en samlad organisation för
vuxnas utveckling, lärande och arbete.
Resultat enligt nedan.
Arbetsseminarier
Samtliga berörda verksamheter, sammanlagt 48 medarbetare deltog i
arbetsseminarier utom Portalen. Ytterligare personer deltog under den
gemensamma dagen där också en medarbetare från Portalen var med. En
sammanfattning av centrala synpunkter från seminarierna finns i bilaga 1.
Projektgruppens analys av synpunkter från berörda verksamheter
Det finns många förbättringsområden som har bäring på gränssnitten mellan
kommunens verksamheter, vilket bekräftar att projektidén med en samlad
organisation är rätt.
De flesta framhåller betydelsen av att göra det tydligt och enkelt för brukarna
genom att skapa ”en väg in” med funktioner som ger professionell vägledning.
Det finns en stor enighet kring att det behövs en tydlig politisk ledning med
ansvar för arbetsmarknadsfrågor.
Det behövs på motsvarande sätt en verkställande ledning med tydligt mandat.
Samtliga verksamheter framhåller att det finns ett stort behov av att utveckla
samverkan med externa organisationer som Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan m.m..
Synpunkter från externa samarbetspartners och fackliga organisationer
(LO, TCO, SACO/SR):
Båda grupperna ställde sig positiva till idén att förenkla för människor att få
stöd genom att samla stödfunktionerna i en organisation och erbjuda en väg in.
Förändringen kommer med all sannolikhet att göra det enklare med samarbetet
mellan kommunen och de externa parterna. De externa framhöll betydelsen av
tydlig rollfördelning men att man, trots olika uppdrag har ett gemensamt
ansvar med kommunen för de grupper som står utanför arbetsmarknaden.
Synpunkter från kommunens ”personalstrateggrupp”
Gruppen ställde sig positiv till att den samlade organisationen erbjuder tjänster
internt inom områden som rehabilitering, anpassning och omställning. Däremot
bör det inte vara köptvång för kommunens förvaltningar.
Frågor som särskilt diskuterades inför styrgruppens slutförslag
Ska den samlade organisationen ”äga” egen utförarverksamhet som Komvux, Arbetscentrum
m.m. eller ska den samlade organisationen vara ett professionellt vägledningscentrum som

har ekonomi att upphandla insatser som t ex riktade utbildningar?
Ska Stöd- och försörjningsenheten, IFO ingå?
Ska näringslivsenheten tillföras?

27

För vilka ska den samlade organisationen finnas till – alla som står utanför
arbetsmarknaden, även de med tungt missbruk, psykiskt sjuka och de med

förståndshandikapp?

4.3.3 Styrgruppens förslag:
Verksamheter som föreslås ingå i en samlad organisation
Urvalet av verksamheter som föreslås ingå i en samlad organisation för vuxnas
utveckling, lärande och arbete har styrts av en medveten fokusering på arbete
och utbildning, snarare än ekonomiskt bistånd och behandlingsinsatser.
SOF –
Ankaret (arbetsträning)
SOF –
Vaktmästargrupp, 2 Skogsgrupper (arbetsträning)
SOF –
Integration – Flyktingmottagande, Invandrarservice
SOF –
3-4 Sociala arbetskooperativ
KSK –
Arbetscentrum kompletterat med särskilda prövningsplatser
(enligt
BUF –
BUF –

avtal med bl. a. länsstyrelsen)

Praktikcentral mm för hantering av praktikplatser
Vuxenutbildning genom Komvux, Särvux, Extern
vuxenutbildning, Påbyggnadsutbildning, KY–utbildning, Svenska för
invandrare och Validering
BUF –
Portalen tillsammans med länsstyrelsen och uppsökande
verksamhet
BUF –
Läs- och skrivverkstad
Lövsta –
Lärcentra, och Lövsta Landsbygdscentrum (utbildningar och
arbetsplatser/arbetsträning/praktikplatser)
Övriga uppdrag för den samlade organisationen
Den samlade organisationen ska kunna sälja tjänster inom Gotlands kommun:
internutbildning, omställning/bemanning, rehabilitering och anpassning.
Den samlade organisationen ska samarbeta med Folkhögskolan.
Den samlade organisationen ska fördjupa samverkan med Ekonomiskt bi stånd,
SOF (Stöd – och försörjning SOF) med Psykiatrin inom HSF, med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inkl. Finansiell samordning.
Den samlade organisationen skall företräda kommunen i arbetsmarknadsfrågor
samt teckna överenskommelser med Länsstyrelsen om t. ex. insatser
arbetsmarknadspolitiska program.
Den samlade organisationens verksamhetsidé
Centrala begrepp som bör ingå i en slutlig verksamhetsidé och ligga till grund
för en gemensam värdegrund och gemensamt synsätt:
”En ingång” – ett samlat grepp med individens behov i fokus.
Insatser för att stimulera individens egen förmåga och vilja att ta ansvar för sin
egen utveckling.
Samverkan med olika aktörer inkl. smidiga övergångar mellan aktörer internt
och externt.
Minska samhällets kostnader genom att öka individernas konkurrenskraft på
arbetsmarkanden.
Tillväxt – matcha insatser utifrån kommande arbetskraftsbehov.
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Den samlade organisationens betydelse för olika parter
Individen
En ingång, komma rätt från början och ej hamna utanför.
Olika insatser utifrån, en samlad individuell handlingsplan, ökad måluppfyllelse.
Gemensamt bemötande och tydligare egenansvar, man växer och utvecklas.
Kommunen
Tydligare mål och uppföljning, mer för pengarna.
Internt utvecklad samordning och samverkan, mer för pengarna.
Medarbetaren
Kontakt med nya kunskaper och erfarenheter, metodutveckling och
nyskapande.
Nya samordnade verksamheter, chans till rörlighet och ytterligare personlig
utveckling.
Externa samverkansparter
Tydlig rollfördelning och ökat gemensamt ansvarstagande genom
överenskommelser mellan kommunen – AF – FK, mer ”samlade” resurser.

4.3.4. Styrgruppens rekommendationer
Liksom företrädare från berörda verksamheter och företrädare från andra
kommuner, anser styrgruppen att de absolut viktigaste framgångsfaktorerna
för att lyckas med den samlade organisationen är en utvecklad och väl
förankrad verksamhetsidé, en gemensam värdegrund och ett väl fungerande
ledningsarbete.
Det måste skapas tid för att bygga upp förutsättningar för ledning och styrning
med avseende på såväl ekonomi, bemanning som verksamhet. Tid behövs för
att förbereda så att övergången för de berörda verksamheterna till en samlad
organisation blir så smidig som möjlig.
Det vore en fördel om den kommande ledaren för verksamheten rekryteras
under senhösten 2006 så att planering och genomförande av övergången ingår
i uppdraget.
Beslut om politisk ledning av den samlade organisationen skall ske inom ramen
för Struktur 2007 men i samma takt som besluten tas för projektet ”Vuxnas
utveckling, lärande och arbete”.
Kommunens uppföljningsansvar avseende ungdomar upp till 20 år förslås ligga
kvar hos BUF.
Förslag till planering och åtgärder framåt:
Maj till september remissomgång
Remissinstanserna ska i sina svar särskilt belysa:
Urvalet av verksamheter som föreslagits ingå in den samlade organisationen.
Tidpunkt och former för övergång till den nya organisationen.
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En översiktlig beskrivning av respektive verksamhets omfattning; ekonomi och
personal som föreslås ingå.
Facklig samverkan i den nya organisationen.
Vecka 40 beslut i samband med budgetavstämningen
Senhösten 2006 rekrytering av chef för den samlade organisationen
2007–01-01 överlämning av projektet till den nya chefen med uppdraget att
förbereda och bygga upp den nya organisationen med avseende på ekonomi,
personal/bemanning inklusive övriga ledningsfunktioner och verksamhet.
2007–07-01 startdatum för den samlade organisationen – Vuxnas utveckling
lärande och arbete.

4.3.5 Styrgruppens förslag till beslut
Att godkänna förslag till verksamheter, som skall ingå i den samlade
organisationen samt övriga uppdrag, verksamhetsidé och styrgruppens
rekommendationer.

4.4 Finansiell samordning
Projektledare: Eva Sellberg
Kommunfullmäktige gav i november 2004 kommunstyrelsen i uppdrag, att i
samverkan med berörda myndigheter, undersöka möjligheter och
förutsättningar att på Gotland genomföra finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. Ledningskontoret har samordnat arbetet med
representanter från hälso- och sjukvården, socialtjänsten,
länsstyrelsen/arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Ett PM ”Finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet en möjlighet för Gotland?” har
sammanställts i oktober 2005 och remitterats till social- och omsorgsnämnden
och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Inför kommunstyrelsens beslut remitterade ledningskontoret föreliggande PM
till hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden.
Försäkringskassan och länsstyrelsen/arbetsförmedlingen beslutar var för sig.
Både hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden har
tillstyrkt fortsatt arbete för att förverkliga genomförandet, under förutsättning
att särskilda medel ställdes till förfogande.
Vid ledningskontorets beredning av ärendet till kommunstyrelsen bedömdes att
behov fanns av ett förtydligande från berörda nämnder. Dels vad gäller
nämndernas farhågor och möjligheter med finansiell samordning ett slutgiltigt
ställningstagande. Dels synpunkter på ledningskontorets förslag/idé till
finansieringsprincip med fördelning av kommunens andel av kostnaderna med
25 % för social- och omsorgsnämnden, 25 % för hälso- och sjukvårdsnämnden
och 50 % för kommunstyrelsen.
Lagstiftningen för finansiell samordning ställer krav på att samtliga parter ska
ingå för att det ska vara möjligt att införa ett samordningsförbund. Samtliga
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parter har beslutat att gå vidare med planering för införande av ett
samordningsförbund, vilket innebär att förslag till organisation,
förbundsordning, övergripande mål och budget ska tas fram. En gemensam
styrgupp på politisk respektive tjänstemannanivå mellan myndigheterna
föreslås bildas för detta arbete.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-30 att bildande av Samordningsförbund
för finansiell samordning ska utredas, under förutsättning att
Försäkringskassan och länsstyrelsen (arbetsförmedlingen) också biträder
förslaget. För kommunens andel fastställs följande finansieringsprincip:
kommunstyrelsen 50%, hälso- och sjukvårdsnämnden 25% och social- och
omsorgsnämnden 25%. Ledningskontoret får i uppdrag tillsätta en utredning
för att upprätta förslag till förbundsordning, organisation, budget, samt måloch ramdokument. Utredningen ska ledas av en styrgrupp till vilken varje part
utser två representanter och två ersättare. Till representanter i styrgruppen
utses Björn Jansson (s) med Sonia Landin (s) som ersättare, samt Lena
Celion (m) med Per-Olof Jacobsson (c) som ersättare.
Det fortsatta arbetet med att ta fram underlag inför beslut om start av ett
finansiell samordningsförbund påbörjas under april 2006.
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 3

2006-08-21

Vattenskydddsområde för Tingstäde
ytvattentäkt och grundvattentäkt
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 183

•

Ledningskontoret 2006-05-15

•

Ledningskontoret PM 2006-06-14

•

Tekniska nämnden 2006-04-26, § 94 *)

*) Akvanovums utredning särskilt häfte

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 183
Au § 162

Vattenskyddsområde för Tingstäde ytvattentäkt och grundvattentäkt
KS2006/0237-34
- Tekniska nämnden 2006-04-16, § 94
- Ledningskontoret 2006-05-15 och PM 2006-06-14

Tekniska nämnden har för fastställande framlagt förslag till skyddsplan och
skyddsföreskrifter för Tingstäde träsk ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt.
Ytvattentäkten försörjer Visby (ca 1/6 av vattenförsörjningen) och grundvattentäkten Tingstäde.
Södra Gotland är numer anslutet till vattenledningsnätet i Visby. Områdets avgränsning

anges i skyddsplanen. Det indelas i uttagsområde, vattenområde samt en inre och
en yttre skyddszon.
Bestämmelserna om befogenheten att förklara områden som vattenskyddsområde och
utfärdande av föreskrifter regleras i 7 kap. 21 och 22 §§ miljöbalken.

Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks. I en senare utarbetad promemoria
har kommunjuristen redogjort för bestämmelserna i miljöbalken och kungörelseförfarandet och föreslagit preciserade beslut. Kungörelsen av kommunfullmäktiges
senare beslut föreslås ske genom tekniska nämndens försorg.
Kommunjuristen Patrik Pettersson kommenterade förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt förklaras som vattenskyddsområde på sätt som framgår av bilagd skyddsområdeskarta.

• Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet meddelas i enlighet med upprättat
förslag.
• Tekniska nämnden ska ájourhålla de allmänna upplysningarna till skyddsföreskrifterna.
• Tekniska nämnden svarar enligt reglementet för sådan kommunens
förvaltningsuppgift med anledning av vattenskyddsområdet som inte enligt
föreskrift ska fullgöras av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
• Det ankommer på tekniska nämnden att verkställa kungörelse av beslutet i
ortstidningarna och de övriga föreskrivna underrättelserna av beslutet.
• Tekniska nämnden ska handlägga eventuella överklaganden av beslutet.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1(2)
2006-05-15

Dnr 2006/0237-34

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Förslag till vattenskyddsområde för Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt
Bakgrund
Tekniska nämnden har 2006-04-16 (§ 94) beslutat föreslå kommunfullmäktige
att fastställa upprättat förslag till ”Skyddsplan för Tingstäde Träsk ytvattentäkt
och Tingstäde grundvattentäkt med angivet vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter”.
Bedömning
Tingstäde träsk är av vitalt intresse för Visbys vattenförsörjning. Genom utbyggnaden av regionala vattenledningar sammanbinds numera södra Gotland
med Visby, och skyddet av denna vattentäkt är av stor vikt. Inom Tingstäde
finns också grundvattentäkt för vattenförsörjning av Tingstäde tätort, vilken
samtidigt föreslås få skyddet reglerat i skyddsplanen.
Enligt 7 kap 21-22 §§ miljöbalken kan länsstyrelsen eller kommunen besluta
om vattenskyddsområde och föreskrifter för detta. I förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m m regleras närmare vad som skall beaktas innan
och efter beslut om vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter. Upprättat förslag har anpassats till Naturvårdsverkets Handbok 2003:6, förutom
att de tidigare använda benämningarna inre och yttre skyddszon har behållits.
Av tekniska nämndens protokoll framgår hur ärendet handlagts med beaktande
av gällande regler.
Ledningskontoret tillstyrker fastställande av upprättat förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Upprättat förslag till vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för
Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt 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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2006-05-15

•

Kommunstyrelsen (ledningskontoret) skall kungöra beslutet enligt
gällande författning.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Lennart Johansson
planeringsstrateg

Dnr 2006/0237-34

1 (3)

PROMEMORIA
DATUM

DIARIENUMMER

14 juni 2006
ERT DATUM

ER BETECKNING

Patrik Pettersson
kommunjurist

PM om vattenskyddsområde med föreskrifter för Tingstäde ytvattentäkt och
Tingstäde grundvattentäkt
Ett mark- eller vattenområde får enligt 7 kap. 21 § i miljöbalken av kommunen
förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som
utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. För ett
vattenskyddsområde skall enligt 22 § kommunen meddela sådana föreskrifter om
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att
tillgodose syftet med området. Om det behövs, får kommunen föreskriva att skyltar
eller stängsel skall sättas upp och att annans mark får tas i anspråk för detta.
Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de överklagas. Vidare gäller enligt 30
§ att föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett område som skyddas enligt
detta kapitel och om ordningen i övrigt inom området får meddelas av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer, om det behövs för att tillgodose
syftet med skyddet. I de fall kommunen beslutar om skydd av ett område får den
meddela sådana föreskrifter. Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de
överklagas.

Tekniska nämnden anser i förslag att Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde
grundvattentäkt skall förklaras som vattenskyddsområde enligt skyddsområdeskartan
i bilagd utredning (anm. AkvaNovums utredning den 23 mars 2006, bilaga 2) och att
föreskrifter enligt bilaga 3 utredningen skall gälla inom det vattenskyddsområdet
(anm. såsom kommunens föreskrift torde ej räknas de s.k. allmänna upplysningarna
eller de redaktionella hänvisningarna till dem i föreskriftsdokumentet).
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Enligt 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. skall
beslut om vattenskyddsområden och föreskrifter snarast möjligt kungöras på det sätt
som är föreskrivet för författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet skall också
införas i ortstidning. Sökande och sakägare skall anses ha fått del av beslutet den dag
kungörelsen var införd i ortstidning. Vidare skall beslutet enligt 28–31 §§
förordningen sändas till flera myndigheter såsom Naturvårdsverket, länsstyrelsen,
samt ytterligare myndigheter såsom Fiskeriverket, Boverket, Sjöfartsverket,
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Organisationsnummer

Bankgironummer

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 92 27
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
patrik.pettersson@gotland.se

212000-0803
(VAT SE212000080301)

339-8328
(Plusgironr 18 97 50-3)
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Lantmäteriverket, väghållningsmyndigheten och SGU om inte kännedom om beslutet
saknar uppenbar betydelse.

För kommunen finns dock inte några andra allmänna föreskrifter för kungörande av
föreskrifter i allmänhet än de som följer av kommunallagen; d.v.s. anslag av justerat
protokoll på kommunens anslagstavla. Detta verkställs av ledningskontoret, när
justerat protokoll föreligger.

Under ärendets handläggning har tekniska nämnden i ortstidningarna två gånger
kungjort förslag till vattenskyddsområde samt samrått med berörda myndigheter. Det
bör lämpligen ankomma på tekniska nämnden att även fortsättningsvis enligt
upparbetade rutiner sörja för kungörelse i ortstidningarna och underrättelser till de i
förordningen angivna mottagarna. Kungörelse bör ske inom tio dagar från det att
kommunfullmäktiges justerade protokoll över beslutet anslogs. För kungörelsen
gäller bestämmelserna i lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos
myndighet m.m.

Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen. En upplysning om detta skall tas med i
kungörelsen. Rimligtvis bör tekniska nämnden handlägga ett eventuellt
överklagande. För utkast till kungörelse se bilaga.

Rekommendation till utformning av fullmäktiges beslut
1. Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt förklaras som
vattenskyddsområde på sätt som framgår av bilagd skyddsområdeskarta.
2. Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet meddelas i enlighet med bilagt
förslag.
3. Tekniska nämnden skall ájourhålla de allmänna upplysningarna till
skyddsföreskrifterna.
4. Tekniska nämnden svarar enligt reglementet för sådan kommunens
förvaltningsuppgift med anledning av vattenskyddsområdet som inte enligt
föreskrift skall fullgöras av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
5. Det ankommer på tekniska nämnden att verkställa kungörelse av beslutet i
ortstidningarna och de övriga föreskrivna underrättelserna av beslutet.
6. Det ankommer på tekniska nämnden att handlägga överklagande av detta beslut.

Visby som ovan

Patrik Pettersson
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Bilaga
Annonsunderlag för kungörelse skulle t.ex. kunna utformas enligt följande.
Kungörelse om
vattenskyddsområde och föreskrifter för Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde
Grundvattentäkt
Kommunfullmäktige i Gotlands kommun har genom beslut den dag månad år, § nr,
beslutat att förklara Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde Grundvattentäkt som
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområdets omfattning framgår följande karta…
Kommunfullmäktige har samtidigt även meddelat föreskrifter till skydd för
vattenskyddsområdet. Föreskrifterna avser hur mark- och vattenområden får
användas. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.
Kommunfullmäktiges beslut i ärendet hålls tillgängligt hos tekniska förvaltningens
driftavdelning, Bremergränd 1, Visby, telefonnr 0498-269000 (vxl).
Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Gotlands län. Överklagandet skall ha
inkommit till Tekniska nämnden i Gotlands kommun senast den dag månad år (anm.
här anges datum tre veckor efter det att beslutet kungjorts sista gången i ortstidning).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-04-26
Dnr TN 2005/0360 34

TN § 94

Förslag till vattenskyddsområde för Tingstäde
ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt
Tekniska förvaltningen 2006-04-03
Au § 88

Tekniska nämnden gav 2003-03-26 tekniska förvaltningen i uppdrag att
fullfölja handläggningen inför ett fastställande av vattenskyddsområde för
Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde grundvattentäkt med tillhörande
föreskrifter i kommunfullmäktige. TN § 73/03
Sakägarna delgavs förslag till skyddsföreskrifter i juli 2004 genom
delgivning genom kungörelse i Gotlandspressen och förelades då att
inkomma med yttrande inom bestämd tid. TN § 181/04
Med ledning av inkomna yttranden, synpunkter framförda vid ett av
förvaltningen ordnat informationsmöte och efter samrådsmöte med
länsstyrelsen fann förvaltningen skäl till att revidera förslaget till
skyddsplan och skyddsföreskrifter för Tingstäde ytvattentäkt och Tingstäde
grundvattentäkt. Revideringen omfattade en bättre anpassning till
vattendelaren, innebärande en minskning av området i söder och en
utökning av skyddsområdet österut samt förändringar av texten i planen
och i föreskrifterna.
Enligt kommunjuristen medförde utökningen av skyddsområdet med nya
fastigheter att ny delgivning måste ske. Tekniska nämnden beslutade enligt
TN §16/05 att så skulle ske och delgivningen verkställdes genom
kungörelse och utskick till fastighetsägarna.
Synpunkter inkom då från 3 fastighetsägare varvid vissa sakfel
korrigerades.
Därutöver hade Cementa inkommit med synpunkter. Den utvidgning av
skyddsområdet som föreslagits österut omfattar del av det område som
Cementa i framtiden har för avsikt att utnyttja som stentäkt. Efter ett antal
möten med Cementas representant enades man om förslag till reviderad
text , vilket innebär att kalkbrytning får ske till de nivåer som länsstyrelsen
eller motsvarande myndighet kan komma att fastställa med beaktande av
vattenskyddet.
Tekniska förvaltningen hade sedan enligt regelverket begärt in yttrande från
SGU och Fiskeriverket. Fiskeriverket avstod från att yttra sig och SGU
inkom med synpunkter , vilka har redovisats för tekniska nämnden. Vissa
mindre justeringar av texten i skyddsföreskrifterna vidtogs.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 94

2006-04-26

forts
Därefter har tekniska nämnden enligt beslut TN § 234/05 remitterat
förslaget till Miljö och hälsoskyddsnämnden, Byggnadsnämnden .
Länsstyrelsen och Försvarsmakten för yttrande. Inkomna synpunkter med
kommentarer av tekniska förvaltningen redovisas i enlighet med bilaga A.
Det ursprungliga förslaget har nu hanterats genom informationsmöte,
kungörelser och lagenliga remisser och reviderats där så ansetts riktigt.
i enlighet med bilaga B.
Tekniska förvaltningen anser att handläggningen av ärendet nu framskridit
så långt att förslaget kan tillställas kommunfullmäktige för fastställelse och
kungörelse.

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

Att inkomna synpunkter från senaste remissomgången beaktas enligt
förvaltningens förslag enligt bilaga A. Nämndens beslut i detta
hänseende bör delges dessa remissinstanser.

•

Att Skyddsplan för Tingstäde Träsk ytvattentäkt och Tingstäde
grundvattentäkt med angivet vattenskyddsområde med
skyddsföreskrifter enligt förvaltningens bifogade förslag, överlämnas
till kommunstyrelsen för fastställelse av kommunfullmäktige.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF driftavd
Kommunstyrelsen/KF + handl
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Byggnadsnämnden
Länsstyrelsen
Försvarsmakten

Justerare

Utdragsbestyrkare

Bilaga B

Tekniska Nämnden

GOTLANDS KOMMUN

Skyddsplan för Tingstäde Träsk Ytvattentäkt
och Tingstäde Grundvattentäkt

Täby 2006-03-23

AkvaNovum AB, Propellervägen 6A, 183 62 Täby
Tel: 08-630 01 90 Fax: 08-630 03 92 Säte: Stockholm
hakan.djurberg@ akvanovum.se Mobil: 070-630 48 48
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UPPDRAG
På uppdrag av Tekniska nämnden, Gotlands kommun, har AkvaNovum AB
upprättat förslag till skyddsplan för kommunens ytvattentäkt från Tingstäde träsk
samt för den lokala grundvattentäkten för Tingstäde tätort.

2

INLEDNING
Ytvattentäkten vid Tingstäde träsk, belägen 2 mil nordöst om Visby, (bilaga 1)
svarar i dag för ca en sjättedel av vattenförsörjningen i Visby men har kapacitet för
minst den dubbla mängden och är sålunda av vital betydelse.
Den kommunala grundvattentäkten, bestående av två bergborrade brunnar, förser
Tingstäde tätort med vatten.

3

HYDROLOGI
Tingstäde träsk är en sjö med en yta av 4,7 km2 med ett största djup av ca 2,5 m.
Avrinningsområdet vid sjöns utlopp är 22 km2 och medelavrinningen uppgår i
genomsnitt över en längre period till ca 100 l/s. Sjön avbördas av K 117/118 Ire ån
som mynnar på Gotlands västkust i Ireviken ca 2 mil norr om sjön, se bilaga 1,
översiktskarta.
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VATTENTÄKTERNAS UTFORMNING

4.1

Tingstädeträsk

4.1.1

Gällande tillstånd för bortledning av vatten.
Genom dom 1966-06-14 fick kommunen rätt att bortleda tillgänglig vattenmängd
från sjön inom nivåerna 44,4 och 45,1 m. Kommunen ålades en minimitappning av
10 l/s till Ireån. I dom 1976-12-30 fick kommunen tillfällig rätt att sänka sjön 0,1 m
under sänkningsgränsen 44,4 m. Under det senast decenniet har den
genomsnittliga bortledningen, som huvudsakligen ägt rum under isfri tid, uppgått till
ca 1 milj. m3/år.

4.1.2

Visby vattenförsörjning och Tingstädeträsks betydelse
Vattenförsörjningen i Visby uppgick till ca 8300 m3/d under år 2001, innebärande
samma uttag som 2000. Maximidygnsförbrukningen visar små variationer mellan 11
500-12 500 m3, under de senaste 10 åren.
2001 beräknas således förbrukningen av hushållsvatten till ca 3,0 Mm3 varav
Tingstädeträsk svarar för ca 0.5 milj. m3.
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Huvuddelen av vattentillförseln till Visby kommer från grundvattentäkter i:

Langes hage

3500 m3/d

1,3 milj. m3/år

Follingbo

960 m3/d

0,35 milj.m3/år

Furulund

600 m3/d

0,2 milj.m3/år

Skogsholm

1700 m3/d

0,7 milj.m3/år

Totalt

2,55 milj.m3/år

Grundvattentäkterna ligger i kontakt med Visby industri- och tätbebyggelse vilket gör
dem svårt utsatta för potentiell påverkan. Sålunda drabbades
Skogsholmsvattentäkten under hösten 1989 av en förorening, som tvingade till
avstängning under ett antal månader. Dessutom minskar uttagsmöjligheterna
successivt i t ex Langes hage och Follingbo.
Uttagen mängd från Follingbovattentäkten sjunker kontinuerligt. Försök att tvätta
brunnarna och därmed öka tillrinningen har utförts men inte givit något resultat.
Södra Gotland är numera anslutet till vattenledningsnätet i Visby, och erhåller för
närvarande ca 0.2 Mm3 per år, vilket ytterligare understryker behovet av Tingstäde
träsk som vattentäkt.
Tingstäde träsk är följaktligen av vitalt intresse för Visby vattenförsörjning.

4.2

Grundvattentäkt
1966 övertog dåvarande Tingstäde kommun två bergborrade brunnar från mejeriet i
enlighet med för ändamålet upprättat servitutsavtal. Den ena brunnen på fastigheten
Träskvälder 1:27 är enligt uppgift 52 m djup och vattentillgången uppges vara 240
m3/d. Den andra brunnen utfördes 1973 på fastigheten Träskvälder 1:47 till 55 m
djup och göts igen 1989.
1986 lät kommunen borra ytterligare en brunn ∅ 165 mm på den egna fastigheten
Träskvälder 1:21. Brunnsdata är dokumenterade i bilagda protokoll, bilaga 8.
Brunnen ger kortvarigt ca 30 m3/d.
Förbrukningen i samhället var 2001 ca 20000 m3 motsvarande ca 55 m3/d eller 183
l/person och dygn med ca 300 förbrukare.
Maximidygnsförbrukningen uppgår till ca 75 m3/d.
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Som framgår av brunnsdata är vattentillgången i de två brunnarna betryggade för
överskådlig framtid. Vattenbeskaffenheten uppges vara avsevärt bättre än för
vattnet från Tingstäde träsk som också kan utnyttjas i det lokala nätet.
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VATTENKVALITET

5.1

Vattenkvalitet
Vattnet i Tingstädeträsk karaktäriseras av stora variationer under året främst i fråga
om temperatur (0,5- 27°) och grumlighet (1-5 FNU). Det organiska materialet, mätt
som COD, varierar sommartid mellan 9 och 14 mg/l. Den höga temperaturen ger
vattnet en obehaglig smak sommartid.

5.2

Vattenbehandling
Vattnet från sjön behandlas genom kemisk fällning med aluminiumsulfat och
filtrering genom sand eller aktivt kol i ett vattenverk som är dimensionerat för 9000
m3/d. Aluminiumhydratslam pumpas till en slamförtjockaranläggning belägen på
vattenverkets område. Efter förtjockning transporteras slammet till Visby
reningsverk. Befintliga slamlaguner användes således ej f.n., se bilaga 2.
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SKYDDSOMRÅDETS GRÄNSER

6.1

Ytvattentäkt

6.1.1

Allmänt
En gällande vägledning för att upprätta skyddsområden för yt- och grundvattentäkter
kom ut år 1964 och i nytryck 1971 (SNV 1971:4). Dessa ersattes 1990 vad avser
grundvattenavsnittet (SNV 90:15). Allmänna råd för skydd av ytvattentäkter ingår
numera i den av naturvårdsverket utgivna Handbok 2003:6.
Generellt anges att gränsen alltid skall bestämmas med utgångspunkt från de lokala
förutsättningarna. Specifikt för ytvattentäkter anges att skyddsområdet bör omfatta
hela tillrinningsområdet.
Denna skyddsplan för Tingstäde träsk är anpassad till Naturvårdsverkets Handbok
2003:6, förutom att de tidigare benämningarna inre- och yttre skyddszoner
bibehållits.
Tingstädeträsks avrinningsområde har bedömts vara så gynnsamt begränsat och
konfigurerat att det i princip har kunnat tas in i skyddsområdet i sin helhet.
Marginella avvikelser förekommer på ömse sidor om vattendelaren betingade av
önskemål om i terrängen klara och tydliga gränser, företrädesvis fastighetsgränser.
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Skyddsområdet har indelats i
• Uttagsområde/brunnsområde
• Vattenområde
• Inre skyddszon
• Yttre skyddszon
6.1.2

Uttagsområde/brunnsområde
Uttagsområdet med intagningsanordningarna är givetvis den mest känsliga delen
vad gäller skydd, eftersom en förorening där omedelbart kan drabba råvattenintaget.
Svårigheterna att vidtaga skyddsåtgärder när en förorening nått sjön består främst i
att tiden för sanering/pumpstopp blir knapp och möjligheterna att begränsa
spridningen blir därför små eller obefintliga. Uttagsområdet begränsas av ett
kvadratiskt område med 150 m sidor från stranden räknat och markeras med röda
bojar.

6.1.3

Vattenområde
Vattenområdet inbegriper hela Tingstädeträsks sjöyta. Riskerna från
föroreningssynpunkt är starkt koncentrerade till Tingsäde samhälle i sjöns
nordvästra del. Ca 30 av totalt 38 inventerade riskobjekt är koncentrerade dit och
också vägen Visby - Lärbro som är nära sjöns norra strand utgör en potentiell risk
för förorening av sjön.

6.1.4

Inre skyddszon
Inre skyddszonen med längre gående skyddsbestämmelser, innefattar en strandzon
med en bredd av ca 100-150 m. Det förekommer dock avsevärda avvikelser
gällande skyddszonens bredd motiverade av behovet av på marken tydliga gränser.

6.1.5

Yttre skyddszon
Den yttre skyddszonen är mycket litet berörd av bebyggelse eller ligger i allmänhet
förhållandevis långt från sjön t ex vid Rings och Trädgårds.

6.2

Grundvattentäkt
Med det förhållandevis obetydliga vattenuttaget fördelat på två brunnar blir den
teoretiskt beräknade radien, som motsvarar en uppehållstid av två månader, av
storleken 10 m. Med hänsyn till att bergets spricksystem inte nödvändigtvis är
radiellt orienterat föreslås en inre skyddszon av 100 m för den äldre brunnen och 50
m för den nya och att den yttre skyddszonen bibehålls oförändrad.
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7

POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR

7.1

Inventering
Under hösten 2002 har inventering utförts av 38 objekt som bedömts vara av
sådan beskaffenhet att de bör uppmärksammas som potentiella risker för
vattenbeskaffenheten. Inventeringsobjekten har förtecknats i bilaga 4 med
kommentar i nedanstående avsnitt.

7.1.1

Avlopp
Objekten 13-37 är anslutna till ett kommunalt avloppsreningsverk i Tingstäde. Det
finns således endast en avloppsanläggning, objekt 2, som är belägen i omedelbar
anslutning till sjön. Denna anläggning har enligt uppgift en avslamningsbrunn om 2
m3 som töms regelbundet. Avloppsvattnet infiltreras i strandvallen innan det når
sjön. Godkännande från miljö- och hälsovårdsnämnden saknas. Anläggningen ligger
dock ca 1,3 km från vattenintaget.
Objekt 1 har eltoalett och latrintömning på dispens. Avloppen från objekten 3-12
utgöres av trekammarbrunnar, i 4 fall godkända och en sluten tank. Med tanke på
avståndet till sjön - 500 - 200 m - bedöms avloppsanläggningarna inte utgöra någon
risk för vattenbeskaffenheten i sjön.

7.1.2

Gödselstäder
Vid Trädgårds finns en gödselstad vid objekt 6 som är en cementerad gödselstad
med tät urinbrunn, är såvitt kan bedömas föredömlig.
Gödsel- och urinhanteringen vid Rings, objekt 3, är också såvitt kan bedömas
föredömlig.

7.1.3

Oljetankar
2 oljetankar befanns ligga helt oskyddade på mark vid objekten 3 och 8. Två tankar
vid 19 och 38 var markförlagda och således inspektionspliktiga. Ägaren till objekt 19
anger dock att tanken ej användes utan är kvar endast som reserv. I övrigt låg
oljetankarna skyddade i källare och uthus.
Utdrag ur Naturvårdsverkets bestämmelser om hantering av petroleumprodukter
enligt föreskrifter (NFS 2003:24) med särskilda regler för vattenskyddsområde. Se
bilaga 10.

7.1.4

Bekämpningsmedel
Bekämpningsmedel fanns inomhus, vid inventeringen 1989, vid objektet vid
Trädgårds av lantbruksnämnden rekommenderade mängder. Med hänsyn till
avståndet till sjön utgör förhållandet ingen risk för råvattenbeskaffenheten. Vid
objekt 3 vid Rings används enligt uppgift, från samma inventering, inomhus
förvarade bekämpningsmedel och konstgödsel i mindre än normal omfattning bal a
beroende på att halva arealen utnyttjas som vall.
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7.1.5

Slamlaguner
Vid vattenverket i Tingstäde behandlas vattnet med bl.a. aluminiumsulfat för fällning.
Vid fällningen bildas ett slam. Detta slam pumpas till en förtjockaranläggning, Efter
förtjockning transporteras slammet till Visby avloppsreningsverk. Tidigare har
slammet pumpats till två slamlaguner ca 2,5 km söder om vattenverket. Lagunerna
finns i dag kvar som en reserv eftersom förtjockningen inte går att köra vintertid. De
har dock inte behövts användas sedan 1995.

7.1.6

Länsväg 148 Visby - Lärbro
Rubricerade väg går nära nordnordvästra stranden. Vid Tingstäde kyrka gör vägen
en krök, som vid halt väglag erfarenhetsmässigt resulterar i avkörningar.
Vattenverkspersonalen bedömer risken påtaglig för avåkning med farlig last.
Vägsträckan har dock numera försetts med antingen räcke och/eller
uppsamlingsmöjlighet för utspilld olja.
En plan för saneringsarbetet efter en olyckshändelse med föroreningsämne saknas
och bör upprättas. Planen bör ge en detaljerad anvisning om hur saneringsarbetet
skall bedrivas och hur berörd personal skall larmas.

7.2

Sammanfattning
I stort sett är förutsättningarna för att skydda Tingstädesträsk för föroreningar från
mänsklig verksamhet goda. Olägenheter av mindre omfattning, i form av vårdslöshet
vid påfyllning av olja och bränsle i båtmotorer och bilkörning samt biltvätt på och vid
sjön och militär verksamhet, bedöms kunna reduceras med skyltning och föreslagna
skyddsbestämmelser.

8

FASTIGHETSÄGARFÖRTECKNING
En förteckning över fastighetsägare som berörs av skyddsområdet har upprättats.
Denna bifogas i bilaga 9.
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SKYDDSFÖRESKRIFTER
Förslag till skyddsföreskrifter bifogas i bilaga 3.
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Bilaga 3

Tekniska Nämnden

GOTLANDS KOMMUN

Förslag till skyddsföreskrifter för
Tingstäde Träsk Ytvattentäkt
och Tingstäde Grundvattentäkt

Täby 2006-03-23

AkvaNovum AB, Propellervägen 6A, 183 62 Täby
Tel: 08-630 01 90 Fax: 08-630 03 92 Säte: Stockholm
hakan.djurberg@ akvanovum.se Mobil: 070-630 48 48
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Bilaga:
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR till skyddsföreskrifterna
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2
2
2
2
3
6
8

1

Allmänt

Nedanstående föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogade
karta. Skyddsområdet är indelat i uttagsområde/brunnsområde, vattenområde samt inre
och yttre skyddszoner.
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Syfte

Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda ytvattentäkten Tingstäde träsk och
grundvattentillgångarna inom området.
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Definitioner

Med hantering menas verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning,
behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion,
konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.
Med farligt gods menas gods som omfattas av lag om transport av farligt gods med
tillhörande följdlagstiftning.
Med transport av farligt gods menas Förflyttning av farligt gods med transportmedel samt
sådan lastning, lossning, förvaring och hantering av det farliga godset som utgör ett led i
förflyttningen. Som transport avses dock inte förflyttning som sker endast inom den
fastighet där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum.
Med avloppsvatten menas spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som används
för kylning, vatten som avleds för avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss
eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av begravningsplats.
Med industriell verksamhet menas all slags produktion, lagring, användning och hantering
av kemiska produkter och varor, bortskaffande av avfall och utsläpp av avloppsvatten samt
andra utsläpp från dessa verksamheter.
Med miljö och hälsoskyddsnämnd avses i dessa föreskrifter den nämnd som skall fullgöra
kommunens uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet.
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Uttagsområde och brunnsområde

Inom uttagsområde för ytvattentäkten får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
Uttagsområdet dvs. området kring ytvattenintaget ska märkas ut med röda bojar.
Inom brunnsområden för grundvattentäkten får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.
Brunnsområdena ska inhägnas eller brunnarna förses med brunnsöverbyggnader.
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Vattenområde Tingstäde träsk

Vad som föreskrivs gälla inom inre skyddszon (avsnitt 6) gäller i tillämpliga delar även inom
uttagsområdet.
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5.1

Hantering av petroleumprodukter, kemikalier mm

Hantering av kemikalier inom vattenområdet och kemisk behandling av sjön för främjande
av fiske, för bekämpning av vass m.m. eller för motverkande av förorening får inte ske.
Undantag kan medges av kommunens Miljö och hälsoskyddsnämnd ,om det efter samråd
befunnits att råvattenbeskaffenheten inte försämras av föreslagen åtgärd. Tekniska
nämndens tillstyrkan måste dock föreligga.
Hantering av petroleumprodukter får inte ske inom vattenområdet.
5.2

Energianläggningar

Energianläggningar får ej anläggas i Tingstäde träsk. (Vattenområdet)
5.3

Avlopp

Utsläpp av avloppsvatten får ej ske till Tingstädeträsk. (Vattenområdet)
5.4

Fiskodling mm

Fiskodling och kräftdjursodling får inte förekomma i Tingstädeträsk. (Vattenområdet)
5.5

Muddring, pålning mm

Muddring, pålning, tippning av massor i vattenområdet eller annan vattenverksamhet får
inte förekomma i Tingstädeträsk. (Vattenområdet)
5.6

Bil- och båtkörning på Tingstäde träsk (Vattenområdet)

Bilkörning eller annan körning med motordrivet fordon får inte förekomma på sjöns is.
Båt med petroleumdriven motor får ej framföras inom vattenområdet. Båt med eldriven
motor får användas förutom inom uttagsområdet.
Inga vattenskotrar av något slag får framföras inom vattenområdet.
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Inre skyddszon

6.1

Hantering av petroleumprodukter

Hantering av petroleumprodukter får ej ske, med undantag för försörjning av befintliga
bostadshus med eldningsolja och påfyllning av drivmedel i mindre trädgårdsredskap såsom
gräsklippare, röjsågar och dylikt på den egna tomten.
Förvaringstankar skall vara utrustade eller placerade enligt Naturvårdsverkets föreskrifter,
så att petroleumprodukter vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.
Se även bilaga ”Allmänna upplysningar”, angående hantering av petroleumprodukter.

Hantering av petroleumprodukter får dock ske vid militär verksamhet under förutsättning att
skyddsåtgärder är planerade och resurser för åtgärder vid eventuell olycka avsatts.
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6.2 Hantering av naturgödsel , andra gödningsmedel samt ensilage
Yrkesmässig hantering av naturgödsel ,andra gödningsmedel samt ensilage får användas
för normal drift av befintligt jordbruk. Mängden måste alltid anpassas så att yt- och
grundvattenkvaliteten inte påverkas.

6.3

Hantering av skadedjurs-, bekämpnings- och växtskyddsmedel

Hantering av skadedjurs-, bekämpningsmedel och träskyddsmedel kräver tillstånd av Miljö
och Hälsoskyddsnämnden.
Se även bilaga ”Allmänna upplysningar”, angående spridning av kemiska bekämpningsmedel.

6.4

Upplag av bark och timmer

Permanenta upplag av bark och timmer får inte förekomma. För tillfälligt upplag av bark
och timmer (under ett år) skall anmälan ske till kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd i
det enskilda fallet.
6.5

Markavvattning

Markavvattning får inte förekomma.
Se även bilaga ”Allmänna upplysningar”, angående skyddsdikning.

6.6

Slutavverkning av skog

Före eventuell slutavverkning av skog ska anmälan ske till kommunens tekniska
förvaltning.
6.7

Avledning av avloppsvatten

Nya avloppsanordningar för avloppsvatten får inte anläggas. För befintliga
avloppsanordningar för avloppsvatten kan kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd ge
tillstånd i det enskilda fallet, i enlighet med gällande Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö.
Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet av fastighetsägaren och vid
behov omedelbart läggas om eller renoveras.
6.8

Hantering av avfall

Avfall får inte deponeras inom området.
Se även bilaga ”Allmänna upplysningar”, angående uppläggning, mellanlagring och deponering av avfall.

6.9

Industriell verksamhet

För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt
avsnitt 6.1 i tillämpliga delar. Vid tillämpning av 6.1 skall med bostadshus avses den eller
de byggnader i vilka den industriella verksamheten bedrivs. För nya avloppsanordningar
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och för avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt 6.7 ovan. Utsläpp av
avloppsvatten och deponering av avfall får inte förekomma.
6.10 Väghållning
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. Vägsaltning får
inte ske.
Deponering av snö från trafikerade ytor får inte ske om snön härrör från ytor utanför
skyddszonen.
6.11 Täktverksamhet, andra schaktningsarbeten, sprängning, borrning m.m.
Sand- och grustäkt samt annan täktverksamhet får inte etableras. För befintlig
täktverksamhet och för annat schaktningsarbete gäller att täkt eller schaktning inte får ske
till lägre nivå än tre meter över högsta naturliga grundvattennivå. Borrningar eller liknande
undersökningsarbeten får inte förekomma inom inre skyddszon för grundvattentäkten utan
anmälan till kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd om det inte är uppenbart att
skaderisk för grundvattnet eller ytvattnet ej föreligger.
Se även bilaga ”Allmänna upplysningar”, angående uppläggning av schaktmassor eller andra massor.

6.12 Energianläggningar
Värmepumpsanläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får
inte anläggas utan tillstånd från kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd.
Eventuella värmepumpsanläggningar måste utföras så att yt- eller grundvattnets mängd
eller kvalitet inte äventyras, vilket förutsätter att anläggningsarbetena utförs enligt
Normbrunn 97 och av certifierad entreprenör eller av entreprenör med motsvarande
kompetens
Se även bilaga ”Allmänna upplysningar”, angående energianläggningar.

Vindkraftanläggningar och transformatoranläggningar ska vara så konstruerade att all olja
vid eventuellt läckage kan innehållas utan risk för nedträngning i mark eller vatten.
6.13 Transport av farligt gods
Transport av farligt gods på väg 148 Visby - Lärbro måste ske med stor försiktighet.
Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnummer 112.
6.14 Enskilda grundvattentäkter
Brunn skall vara så utförd att spridning av föroreningar till mark eller grundvatten
förhindras.
6.15 Terrängtrafik med motordrivet fordon
Körning i terräng med motordrivet fordon, t.ex. terrängvagn eller terrängskoter, för annat
ändamål än jord- eller skogsbruk eller militära uppdrag, är förbjuden.
Se även bilaga ”Allmänna upplysningar”, angående terrängkörning.
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6.16 Vattendrag
Fiskodling och kräftdjursodling får inte förekomma. Muddring, pålning och tippning av
massor i vattendrag får inte förekomma.
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Yttre skyddszon

Inom den yttre skyddszonen gäller följande:
7.1

Hantering av petroleumprodukter

Hantering av petroleumprodukter får ej ske utan tillstånd från kommunens miljö och
hälsoskyddsnämnd med undantag för försörjning av befintliga bostadshus med
eldningsolja och påfyllning av drivmedel i mindre trädgårdsredskap såsom gräsklippare,
röjsågar och dylikt på den egna tomten där tillstånd ej krävs.
Förvaringstankar skall vara utrustade eller placerade enligt Naturvårdsverkets föreskrifter,
så att petroleumprodukter vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.
Hantering av petroleumprodukter får även ske vid militär verksamhet under förutsättning att
skyddsåtgärder är planerade och resurser för åtgärder vid eventuell olycka avsatts. I övrigt
gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.
7.2

Hantering av naturgödsel och andra gödningsmedel

Hantering av växtnäringsämnen och ensilage måste ske med stor försiktighet.
7.3

Hantering av skadedjurs-, bekämpnings- och växtskyddsmedel

Hantering av skadedjurs-, bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma
utan tillstånd från kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd.

7.4

Upplag av bark och timmer

Permanenta upplag av bark och timmer får inte förekomma. För tillfälligt upplag av bark
och timmer (under ett år) skall anmälan ske till kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd i
det enskilda fallet.
7.5

Markavvattning

Markavvattning får inte förekomma.
Se även bilaga ”Allmänna upplysningar”, angående skyddsdikning.

7.6

Slutavverkning av skog

Före eventuell slutavverkning av skog ska anmälan ske till kommunens tekniska
förvaltning.
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7.7

Avledning av avloppsvatten

Ny avloppsanordning för avloppsvatten får inte anläggas utan tillstånd från kommunens
miljö och hälsoskyddsnämnd i enlighet med gällande Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö.
Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet av fastighetsägaren och vid
behov omedelbart läggas om eller renoveras.
7.8

Hantering av avfall

Avfall får inte deponeras inom området.
Se även bilaga ”Allmänna upplysningar”, angående uppläggning, mellanlagring och deponering av avfall.

7.9

Industriell verksamhet

För ny verksamhet krävs anmälan till kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd för
verksamhet som inte omfattas av tillståndsplikt enligt gällande lagstiftning.
För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering av kemikalier föreskrifterna enligt
avsnitt 7:1 i tillämpliga delar. Vid tillämpning av avsnitt 7.1 skall med bostadshus avses den
eller de byggnader i vilka den industriella verksamheten bedrivs. För nya
avloppsanordningar och för avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt avsnitt 7.7.
7.10 Väghållning
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan tillstånd av
kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd. Deponering av snö från trafikerade ytor från
områden utanför skyddsområdena får inte ske.
7.11 Täktverksamhet, andra schaktningsarbeten, sprängning, borrning m.m.
Sand- och grustäkt och annat schaktningsarbete får inte ske till lägre nivå än två meter
över högsta naturliga grundvattennivå.
Kalkstensbrytning får dock ske till de nivåer som länsstyrelsen (eller motsvarande
myndighet) kan komma att fastställa, utan beaktande av grundvattenytans höjdläge.
Täktverksamheten skall emellertid ske på sådant sätt, att grundvatten icke bortledes om
det kan tillgodogöras för vattenförsörjningsändamål. Den skall också utföras så, att
förorening av grundvattnet icke sker, innebärande att förvaring och hantering av
oljeprodukter och för grundvattnet skadliga kemikalier sker på betryggande sätt.
Uppläggning av schaktmassor eller andra massor är sådan miljöfarlig verksamhet som ska
anmälas till kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd eller tillståndsprövas av
länsstyrelsen enligt gällande lagstiftning..

7.12 Energianläggningar
Värmepumpsanläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får
inte anläggas utan tillstånd från kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd
Se även bilaga ”Allmänna upplysningar”, angående energianläggningar.
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Värmelager i grundvatten med temperatur högre än 20 °C får inte anläggas.
Vindkraftanläggningar och transformatoranläggningar ska vara så konstruerade att all olja
vid eventuellt läckage kan innehållas utan risk för nedträngning i mark eller vatten.
7.13 Transport av farligt gods
Transport av farligt gods på väg 148 Visby - Lärbro måste ske med stor försiktighet.
Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnummer 112.
7.14 Enskilda grundvattentäkter
Brunn skall vara utförd så att spridning av föroreningar till mark eller grundvatten
förhindras.
7.15 Terrängtrafik med motordrivet fordon
Se även bilaga ”Allmänna upplysningar”, angående terrängkörning.

7.16 Sjöar och vattendrag
För annan fiskodling eller kräftdjursodling än tillståndspliktig odling enligt gällande
lagstiftning krävs tillstånd från kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd.
För vattenverksamhet såsom muddring, pålning och tippning av massor i vattenområde
och som inte är tillståndspliktig enligt gällande lagstiftning ska anmälan ske till kommunens
miljö och hälsoskyddsnämnd.

8

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade
händelser som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening omedelbart anmäls till
räddningstjänsten och till miljö och hälsoskyddskontoret i Gotland kommun. Inträffade
olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 112.
Om det föreligger särskilda skäl kan miljö och hälsoskyddsnämnden medge undantag
(dispens) från ovan meddelade föreskrifter.
Innan miljö och hälsoskyddsnämnden medger dispensen, skall samråd äga rum med
vattentäktens huvudman.
I lagen finns bestämmelser om tillsyn över efterlevande av föreskrifterna ovan och om
påföljd vid åsidosättande av föreskrifterna.
Vattentäktens huvudman skall sätta upp informationsskyltar vid gator och vägar som
passerar gränsen till skyddsområdet.
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Bilaga

GOTLANDS KOMMUN
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
till skyddsföreskrifter för Tingstäde Träsks Ytvattentäkt och
Tingstäde grundvattentäkt

Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 8 §
miljöbalken (1998:808).

Hänsynsregler
I miljöbalkens 2 kap. 3 § finns allmänna hänsynsregler som innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö.
Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma
att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidtaga
sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången skyldiga att
vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de
försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fodras att förebygga eller avhjälpa skadan.

Beredskap
Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. Planen bör
godkännas av Miljö och hälsoskyddsnämnden.

Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, skall
omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet.
Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten tel. 112, miljö och
hälsoskyddsförvaltningen samt vattentäktens huvudman.
Spridning av kemiska bekämpningsmedel
I Naturvårdsverkets författningssamling, NFS 1997:2 finns föreskrifter om
användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Kommentarer och
anvisningar till hur föreskrifterna ska tillämpas finns i Naturvårdsverkets ”Allmänna
råd 97:3” med kompletteringar den 5 juni 2000, NFS 2000:7.
Bestämmelsen innebär att den som yrkesmässigt vill använda bekämpningsmedel
inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos kommunens
miljönämnd. Nämnden skall sedan utifrån erforderligt beslutsunderlag avgöra om
tillstånd kan medges eller inte och, om tillstånd medges, också meddela under vilka
förutsättningar detta gäller. Syftet med bestämmelsen är att kunna skydda
vattenförsörjningen såväl genom att förebygga föroreningar av vattentäkter som att
vidta åtgärder vid förorenade täkter.
Hantering av brandfarliga vätskor
Vattentäkter måste skyddas från föroreningar som kan fördärva dricksvattnet.
Brandfarliga vätskor (bl.a. petroleumprodukter) är mycket besvärliga föroreningar i
detta sammanhang. Det räcker t ex med en liter dieselolja för att göra en miljon liter
vatten odrickbart. Det medför dock ingen hälsorisk att dricka vattnet vid låga halter,
även om det luktar och smakar illa. Oljeföroreningar kan bli kvar under mycket lång
tid (flera år) i mark och grundvatten.
I Naturvårdsverkets ”Föreskrifter och allmänna råd”, 2000:4, om skydd mot markoch vattenföroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor, ställs särskilda krav inom
vattenskyddsområde. Det innebär bl. a att ytor, på vilka brandfarliga vätskor
hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och
omhändertas. Vidare skall informationsskylt om ”Vattenskyddsområde” vara uppsatt
vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde.
Cistern eller lösa behållare för en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 l
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skall ha sekundärt skydd. Detta gäller dock inte cistern som är belägen i pannrum
eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt.
För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagstiftningen om kemiska
produkter och om brandfarliga och explosiva varor samt Naturvårdsverkets
bestämmelser om hantering av petroleumprodukter enligt föreskrifter (NFS
2003:24) .

Avfall
Uppläggning, mellanlagring och deponering av avfall är tillstånds- eller anmälningspliktiga
enligt 9 kap. MB och Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (FMH).

Schaktmassor mm
Uppläggning av schaktmassor eller andra massor är sådan miljöfarlig verksamhet som ska
anmälas till kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd eller tillståndsprövas av länsstyrelsen
enligt 9 kap. 6 § MB.

Industriell verksamhet
Anmälningsskyldighet eller tillståndsplikt gäller för vissa miljöfarliga verksamheter enligt 9
kap. 6 § MB och FMH.

Skyddsdikning
Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas som regel av länsstyrelsen.
Arbeten får dock utföras utan föregående tillstånd, om det till följd av en skada eller för att
förebygga en skada är nödvändigt att tillståndspliktiga ändrings- eller lagningsarbeten utförs
genast. Ansökan om godkännande av arbetena skall dock göras omgående.
Se även vattenverksamhet nedan.

Vattenverksamhet
Vattenverksamhet enligt 11 kap MB skall efter ansökan prövas av Miljödomstolen förutom
markavvattning som prövas av länsstyrelsen.

Energianläggningar
I lokal föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö finns Miljö och
hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun anvisningar för värmepumpsanläggningar.

Terrängkörning
Körning i terräng med motordrivet fordon, t.ex. terrängvagn eller terrängskoter, för annat
ändamål än jord- och skogsbruk eller militär verksamhet får endast ske på särskilt markerade
leder för sådan körning. Se Terrängkörningslagen.
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Transport av farligt gods
Länsstyrelsen kan besluta rekommendera vägar för farligt gods.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m. m. regleras i 31 kap.
4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet har rätt
till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående
markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten. Detsamma gäller
om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den ”förlust” som beror på att
förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av
föreskrifterna.
Tillsyn
Kommunen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområden enligt miljöbalken och
förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller
utöver här meddelade föreskrifter.

Uppsättning av skyltar, stängsel
Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa föreskrifter får annans
mark tas i anspråk för detta. Om överenskommelse inte kan träffas på frivillig väg
kam Länsstyrelsen ålägga en markägare att upplåta sin mark för ovan nämnda
ändamål.

Information
Gotlands kommun avser att regelbundet informera samtliga fastighetsägare och
brukare inom skyddsområdet om här meddelade föreskrifter.
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4

2006-08-21

Exploateringsavtal, fastighetsförsäljning och
tilläggsanslag avseende Artilleriet 1:33 m.fl.
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 190

•

Ledningskontoret 2006-06-12

•

Tekniska nämnden 2006-05-31, § 127

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 190
Au § 169

Exploateringsavtal, fastighetsförsäljning och tilläggsanslag avs.
Artilleriet 1:33
KS2006/0308-25
- Tekniska nämnden 2006-05-31, §
- Tekniska förvaltningen 2006-05-22
- Ledningskontoret 2006-06-12

Tekniska nämnden har framlagt förslag till exploateringsavtal med Skanska som
ska ersätta det som träffades 1999 (kommunfullmäktige § 117). Till Skanska föreslås
också vissa fastigheter överlåtas för drygt 3,4 mnkr. För att finansiera exploatering
och fastighetsbildning m.m. begärs drygt 7 mnkr i tilläggsanslag.
Kommunen behåller mark som kan delas upp i 14 småhustomter och säljas för
förslagsvis 350 000 kr exkl. anslutningsavgift för VA. Det begärda tilläggsanslaget
föreslås finansieras med framtida försäljningsintäkter och anläggningsavgifter.
Exploatören erlägger ca 2,2 mnkr i anläggningsavgift avs. VA för ca 30 fastigheter.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Upprättat förslag till avtal med Skanska Mark och Exploatering AB avseende
exploatering av markerad del av detaljplaneområdet för fastigheten Visby
Artilleriet 1:33 godkänns.

• Tekniska nämnden beviljas 7 mnkr i tilläggsanslag för genomförande av
exploateringen. Medel anvisas genom ökade inkomster från försäljningsintäkter
och anläggningsavgifter.
• Fastigheterna Visby Tygmästaren 1-10, Visby Konstapeln 1-14 och del av
fastigheten Visby Artilleriet 1:33, motsvarande kvarteren Styckjunkaren och
Trumpetaren, säljs till Skanska Mark och Exploatering AB för 3 425 000 kr
och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till
köpekontrakt.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2006-06-12

1(2)
Dnr KS 2005/0308-25

Ledningskontoret
Göran Gyllenkrok

Kommunstyrelsen

Försäljning av del Artilleriet 1:33, f.d. A7-fältet. Exploateringsavtal och
tilläggsanslag
Tekniska nämnden har föreslagit att del av fastigheten Artilleriet 1:33, f.d.
A7-fältet, säljs till Skanska Mark och Exploatering AB. De har också
upprättat ett förslag till exploateringsavtal för exploateringsområdet, som även
innehåller mark som är avsedd för kommunens tomtkö. Slutligen har de även
begärt tilläggsanslag för att genomföra exploateringen. Denna kostnad ska
täckas av intäkterna från markförsäljning och VA-anslutningar.
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett nytt förslag till exploateringsavtal
som ska ersätta det exploateringsavtal som träffades mellan parterna våren
1999 och som aldrig kom att fullföljas av Skanska. Enligt det nya avtalet
köper Skanska mark för ca 30 tomter i exploateringsområdet samtidigt som
kommunen behåller 14 småhustomter för fördelning i kommunens tomtkö.
Skanska ska på kommunens bekostnad utföra hela exploateringsområdets
utbyggnad av gator, VA-ledningar och grönytor. Skanska köper marken för 3
425 000 kronor och erlägger VA-avgifter med 2 250 000 kronor. Intäkterna
från försäljningen till tomtkön beräknas till 350 000 kronor per eller 4 900
000 kronor plus VA-avgifter på 1 050 000 kronor. Sammanlagda intäkter från
exploateringen beräknas till 11 625 000 kronor samtidigt som kommunens
kostnader beräknas till 7 050 000 kronor.
Skillnaden som gäller för tomtpriset mellan Skanska (115 000 kronor) och
kommunens tomtkö (350 000 kronor) förklarar tekniska förvaltningen med att
det tidigare exploateringsavtalet begränsar kommunens möjlighet att ta ut
högre ersättning av Skanska.
Exploateringskalkylen utgår ifrån att ett högre pris kan tas ut från kommunen
tomtkö än vad som anges i fullmäktiges prislista, ca 150 000 kronor. Med
hänsyn till rådande marknadsläge och prissituation anser ledningskontoret att
avsteget från prislistan är motiverad.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•

Förslag till exploateringsavtal mellan Gotlands kommun och Skanska
Mark och Exploatering AB om genomförande av exploatering av
markerad del av detaljplaneområdet för fastigheten Artilleriet 1:33
godkänns.

•

Del av fastigheten Artilleriet 1:33 överlåts till Skanska Mark och
Exploatering AB för 3 425 000 kronor och på de huvudsakliga villkor som
framgår av upprättat exploateringsavtal/köpekontrakt.

•

Tekniska nämnden beviljas 7 mnkr i tilläggsanslag för
exploateringsåtgärder på del av fastigheten Artilleriet 1:33. Medel anvisas
genom ökade inkomster från köpeskillingar och anläggningsavgifter.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-05-31
Dnr TN

TN § 127 Exploateringsavtal med SKANSKA, A7-området del av
Artilleriet
Tekniska förvaltningen
AU §

2006-05-22
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Plan- och exploateringschef Lars-Gunnar Wedin redogör för ärendet.
På aktuellt område skall bostäder tillskapas.

Arbetsutskottets beslut
• Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden
__________
Förvaltningschef , Per Lindskog, redovisar aktuella exploateringsområden.
Kommunen och Skanska Mark och Exploatering AB har 1999 ingått ett
exploateringsavtal för reglering av förutsättningarna att exploatera del av
fastigheten Visby Artilleriet 1:33.
Av olika anledningar har exploatören inte genomfört exploateringen.
Enligt avtalet skulle området bebyggas med 72 rad- eller kedjehus och
samtidigt skulle exploatören bygga ut infrastrukturen i området.
Förhandlingar har nu inletts mellan kommunen och exploatören om
förändring av exploateringsavtalet. Detta har resulterat i ett nytt avtal som
innebär att kommunen står för utbyggnaden av infrastrukturen för en
kostnad av 6 695 000 kronor.
Kommunen säljer till Skanska Mark och Exploatering AB Fastigheterna
Visby Tygmästaren 1-10, Visby Konstapeln 1-14 samt del av fastigheten
Visby Artilleriet 1:33 motsvarande kvarteren Styckjunkaren och
Trumpetaren för en köpeskilling av 3 425 000 kronor.
Utöver det betalar exploatören anläggningsavgiftsavgift för vatten och
avlopp för ca 30 fastigheter, totalt ca 2 250 000 kronor.
Kommunen behåller tre kvarter som kan uppdelas i 14 småhustomter för
friliggande småhus. Förvaltningen föreslår att tomterna säljs för 350 000
kronor styck exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp. Tomterna
skall i första hand fördelas i kommunens tomtkö.

Justerare

För att finansiera exploateringen, infrastruktur 6 695 000,
fastighetsbildning ca 150 000 kronor, arkeologiska utgrävningar
ca 200 000 kronor krävs ett tilläggsanslag på 7 050 000 kronor vilket kan
finansieras av tomtförsäljningarna och anläggningsavgifter.
Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-05-31

Forts § 127
Tekniska nämndens förslag till beslut i
kommunstyrelse/kommunfullmäktige
•

Kommunen godkänner förslag till exploateringsavtal med Skanska
Mark och Exploatering AB avseende del av fastigheten Visby
Artilleriet 1:33.

•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 7 050 000 kronor för
genomförande av exploateringen. Finansiering sker med de intäkter
kommunen erhåller vid markförsäljning och va-anslutningar.

•

Kommunen säljer till Skanska Mark och Exploatering AB
Fastigheterna Visby Tygmästaren 1-10, Visby Konstapeln 1-14 samt
del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33 motsvarande kvarteren
Styckjunkaren och Trumpetaren för en köpeskilling av 3 425 000
kronor

_____
Protokollsutdrag:
Planering- och exploatering
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige
SKANSKA Mark och exploatering AB

Justerare

Utdragsbestyrkare

2006-05-22
1(2)
Tekniska förvaltningen
Lars-Gunnar Wedin

Tekniska nämnden

Exploateringsavtal Visby Artilleriet 1:33 Visby
Kommunen och Skanska Mark och Exploatering AB har 1999 ingått ett
exploateringsavtal för reglering av förutsättningarna att exploatera del av
fastigheten Visby Artilleriet 1:33. Avtalet jämte kopia av detaljplan bifogas. Av
olika anledningar har exploatören inte genomfört exploateringen. Enligt avtalet
skulle området bebyggas med 72 rad- eller kedjehus och samtidigt skulle
exploatören bygga ut infrastrukturen i området. Förhandlingar har nu inletts
mellan kommunen och exploatören om förändring av exploaterings-avtalet.
Detta har resulterat i ett nytt avtal som innebär att kommunen står för
utbyggnaden av infrastrukturen för en kostnad av 6 695 000 kronor.
Kommunen säljer till Skanska Mark och Exploatering AB Fastigheterna Visby
Tygmästaren 1-10, Visby Konstapeln 1-14 samt del av fastigheten Visby
Artilleriet 1:33 motsvarande kvarteren Styckjunkaren och Trumpetaren för en
köpeskilling av 3 425 000 kronor. Utöver det betalar exploatören
anläggningsavgiftsavgift för vatten och avlopp för ca 30 fastigheter, totalt ca
2 250 000 kronor. Kommunen behåller tre kvarter som kan uppdelas i 14
småhustomter för friliggande småhus. Förvaltningen föreslår att tomterna säljs
för 350 000 kronor styck exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp.ch
avlopp. Tomterna skall i första hand fördelas i kommunens tomtkö. För att
finansiera exploateringen, infrastruktur 6 695 000, fastighetsbildning ca150
000 kronor, arkeologiska utgrävningar ca 200 000 kronor krävs ett
tilläggsanslag på 7 050 000 kronor vilket kan finansieras av
tomtförsäljningarna och anläggningsavgifter.
Förslag till beslut av Tekniska nämnden för beslut i kommunfullmäktige:
Kommunen godkänner förslag till exploateringsavtal med Skanska Mark och
Exploatering AB avseende del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33.
Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 7 050 000 kronor för
genomförande av exploateringen. Finansiering sker med de intäkter kommunen
erhåller vid markförsäljning och va-anslutningar.
Kommunen säljer till Skanska Mark och Exploatering AB Fastigheterna Visby
Tygmästaren 1-10, Visby Konstapeln 1-14 samt del av fastigheten Visby

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

Artilleriet 1:33 motsvarande kvarteren Styckjunkaren och Trumpetaren för en
köpeskilling av 3 425 000 kronor

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Teknisk direktör

Lars-Gunnar Wedin
Exploateringschef

KÖPEKONTRAKT
Mellan Gotlands kommun, org.nr 212000-0803, nedan kallad kommunen, och
Skanska Mark och Exploatering AB, 556060-3259, Danderyd, nedan kallad
köparen, har följande avtal träffats.
1

Fastighet och köpeskilling
Kommunen överlåter till köparen fastigheterna Gotland Visby Tygmästaren 1-10,
Konstapeln 1-14 samt delar av fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:33
motsvarande kvarteren Styckjunkaren och Trumpetaren för en köpeskilling av
TREMILLIONERFYRAHUNDRATJUGIOFEMTUSEN /3 425 000/ kronor.
De överlåtna delarna framgår av bifogad kartkopia.

2

Tillträde
Fastigheterna överlåtes i befintligt skick med tillträde 2007-01-01 eller den tidigare
dag som parterna kommer överens om. Parterna är överens om att äganderätten
till fastigheterna övergår först på tillträdesdagen. Köparens rätt till tillträde till
fastigheterna förutsätter att köpeskillingen i sin helhet har erlagts.

3

Köpeskillingens erläggande
Köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
Köpeskillingen betalas till Gotlands kommuns bankgirokonto 339-8328, med angivande av vad betalningen avser.

4

Avgifter till kommunen för bygglov, bygganmälan m m samt va-anslutning
Köparen skall till kommunen betala avgift för bygglov, bygganmälan, mätningsåtgärder m m enligt taxa för Byggnadsnämndens verksamhet. Anläggningsavgift för
anslutning av fastigheterna till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalas
enligt taxa för Gotlands kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
Avgifterna debiteras separat från kommunen.

5

Skatter, övriga avgifter m m
Skatter, avgifter och andra skyldigheter vilka utgår för fastigheten betalas av
kommunen för tiden fram till tillträdesdagen och av köparen för tiden därefter.

6

Lagfarts- och inteckningskostnader m m
Med köpet förenade lagfarts-, intecknings- och andra med ägareövergången förenade kostnader betalas av köparen.

7

Inteckningar och inskrivningar
Kommunen garanterar att fastigheterna på tillträdesdagen överlåtes gravationsfri.

2

8

Särskilda villkor, upplysningar eller bestämmelser
Kommunen ombesörjer och bekostar den fastighetsbildning, som erfordras för
genomförandet av överlåtelsen enligt ovan varvid kvarteren Styckjunkaren och
Trumpetaren skall styckas som en fastighet.
Kommunen svarar gentemot exploatören för att sanera all mark där förekomst av
föroreningar kan antas förekomma p g a tidigare verksamhet inom området samt
ikläder sig ett motsvarande ansvar vad gäller de eventuella arkeologiska
utgrävningar som kan komma att bli nödvändiga.

9

Köpebrev
Så snart köpeskillingen betalats i sin helhet överlämnar kommunen till köparen
kvitterat köpebrev och de handlingar som kommunen innehar och som är av
betydelse för köparen som ägare av fastigheterna.

10

Förbud att söka lagfart
Lagfart får inte sökas på detta avtal utan på köpebrevet.

11

Övrigt
I övrigt gäller för detta fastighetsköp vad som finns angivet i 4 kap jordabalken eller
annars i lag anges om köp av fastighet.

12

Kommunala beslut
Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Gotlands kommun
godkänner detta avtal.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Visby den
/
2006
För Gotlands kommun:

----------------------------------------

----------------------------------------

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

----------------------------------------

----------------------------------------

den
/
2006
För Skanska Mark och Exploatering AB:

----------------------------------------

------------------------------------
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EXPLOATERINGSAVTAL
Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och Skanska Mark och
Exploatering AB, 556060-3259, Danderyd, nedan kallad exploatören, träffas
härmed följande avtal.

§1

Handlingar
Till grund för avtalet ligger antagen detaljplan, innehållande planbestämmelser, genomförandebeskrivning och detaljplanekarta, för del av
fastigheten Gotland Visby Artilleriet 1:33. Exploateringsområdet
motsvarar markerad del av detaljplaneområdet i enlighet med
plankartan.

§2

Avtalets giltighet
Detta avtal, som ersätter det exploateringsavtal parterna träffat den 15
mars och 27 april 1999 avseende samma planområde, gäller under
förutsättning att Gotlands kommun genom beslut som vinner laga kraft
godkänner detsamma före 2006-09-30. Om denna förutsättningar inte
uppfylls förfaller avtalet i sin helhet, varvid tidigare träffat
exploateringsavtal fortsätter att gälla.

§3

Överlåtelse av mark
Kommunen överlåter och försäljer till exploatören fastigheterna
Tygmästaren 1-10, Konstapeln 1-14 samt delar av fastigheten Visby
Artilleriet 1:33 motsvarande kvarterna Styckjunkaren och Trumpetaren
för en köpeskilling av 3 425 000 kronor.
Köpeskillingen fördelas för respektive kvarter.
Tygmästaren, 799 000 kronor
Konstapeln, 1 142 000 kronor
Styckjunkaren, 685 000 kronor
Trumpetaren, 799 000 kronor
Överlåtelsen skall ske genom särskilt avtal med tillträde 2007-01-01
eller annan dag som parterna överenskommer.
Köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

§4

Fastighetsbildning
Kommunen ombesörjer och bekostar den fastighetsbildning, som
erfordras för genomförandet av överlåtelsen enligt ovan varvid
kvarteren Styckjunkaren och Trumpetaren skall styckas som en
fastighet.
Exploatören svarar för fastighetsbildningskostnaderna om redan utförd
fastighetsbildning inom kvarteren Konstapeln och Tygmästaren måste
ändras.

EXPLOATERINGSAVTAL

§5
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Exploateringens genomförande
Parterna är inriktad på att utbyggnaden av infrastrukturen skall ske i ett
sammanhang med start under augusti 2006.

§6

Anläggningsarbeten
Exploatören projekterar, utför och samordnar anläggande av de gator
som enligt detaljplanen ska finnas inom exploateringsområdet. Gatorna skall dimensioneras enligt Mark-AMA med sektioner enligt detaljplanen och enligt gällande normer och i övrigt enligt de krav som
Gotlands kommun ställer. Utgångspunkten är att gata ska ha en
minsta vägbredd om 7,0 meter med en minsta körbanebredd om 5,5
meter och därtill hörande s k måsvingar om 0,75 meter. Därtill ska
gatubelysning anordnas och avvattning lösas genom anläggande av
dagvattenledning i gatorna.
Exploatören projekterar, utför och samordnar anläggande av allmänna
VA-ledningar till samtliga nya tomter från anslutning av ren- och spillvatten samt dagvatten vid punkt A (se bifogad karta). VA-ledningarna
skall dimensioneras enligt gällande regler i VAV P28 och P83 och i
övrigt enligt de krav som Gotlands kommun ställer. De allmänna VAledningarna ska dimensioneras så att planerade detaljplaneområden
öster om ifrågavarande exploateringsområde ska kunna anslutas till
va-nätet. Om byggnation inom dessa intilliggande planområden påbörjas innan exploatören färdigställt den s k infrastrukturen, VA och
gator o dyl, inom ifrågavarande exploateringsområde ska exploatören
på framställan från kommunen anlägga nödvändig infrastruktur för försörjningen av intilliggande planområden.

Exploatören svarar för att området blir tillfredsställande avvattnat och
att dräneringen från bebyggelsen löses.
Exploatören iordningställer grönytorna som inte utgör tomtmark inom
exploateringsområdet med att bl a plantera träd på de centrala
grönområdena.
Det åligger exploatören att samråda med Gotlands Energiverk AB
angående framdragande av erforderliga elektriska ledningar och
fjärrvärme inom exploateringsområdet. Exploatören ska vidare ha
erforderligt samråd med Teila angående deras arbete inom
exploateringsområdet. Samordning med Gotlands kommun ska även
ske för att i samband med ledningsarbetena ge kommunen möjlighet
att i samma ledningsschakt lägga ner rör eller motsvarande för
utbyggnadens av bredband m m.

EXPLOATERINGSAVTAL
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Programhandlingar
Handlingar till de anläggningar som enligt § 6 åligger exploatören att
ombesörja, skall upprättas av exploatören.
Under projekteringsarbetet skall samråd ske med kommunens tekniska förvaltning. Projektering skall ske efter den standard som
kommunen kräver.
Alla arbetsritningar skall vara granskade och godkända av kommunen
innan anläggningsarbetet påbörjas. Kommunen skall ha 14 dagar för
att granska handlingarna.
I samband med att kommunen övertar ansvaret för de allmänna VAledningarna, skall exploatören överlämna relationsritningar i translarer
med koordinatsatta brytpunkter och anordningar i digitalt format, s k
P,X,Y-fil.

§8

Kontroll
Vad som avtalas i denna paragraf gäller anläggningar som exploatören skall utföra enligt § 6.
Kommunen äger rätt att gentemot exploatören utöva den kontroll över
anläggningsarbetena som enligt Byggandets Kontraktkommittés allmänna bestämmelser (AB 92) tillkommer beställaren. Till regelbundet
återkommande byggmöten, som anordnas av exploatören, skall representant för kommunen (tekniska förvaltningen) kallas.
Sedan anläggningen färdigställts i sådan omfattning att den av
kommunen kan godkännas som besiktningsobjekt, skall den av
exploatören anmälas för slutbesiktning, varom kommunen har att
bestämma.
Vid den tidpunkt då gata och allmän VA-anläggning godkänts vid
slutbesiktning, tillträder kommunen med full äganderätt. Kommunen
svarar därefter för drift, underhåll, ombyggnad av de till kommunen
överlåtna anläggningar, dock inte där åtgärden utgör garantiarbete.
Området ingår efter tillträdet i kommunens verksamhetsområde.
I de fall exploatören inte utför de arbeten som det åligger honom att
ombesörja enligt § 6, äger kommunen utföra vad som brister, varvid
exploatören ska svara för de merkostnader som kommunen därmed
åsamkas.

§9

Garanti

EXPLOATERINGSAVTAL
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Exploatören ikläder sig garanti för de avtalade arbetenas kontraktsenliga
beskaffenhet under en tid av två år, räknat från dagen för godkänd slutbesiktning. Under garantitiden framträdande brister och fel skall avhjälpas av exploatören utan dröjsmål. Åsidosätter exploatören vad sålunda
åligger honom, äger kommunen utföra arbetena på dennes bekostnad.
Före garantitidens utgång skall, om kommunen så påfordrar, hållas
garantibesiktning.
Beträffande kontroll, besiktning och garantiansvar gäller i övrigt i
tillämpliga delar vad som föreskrivs därom i Byggandets Kontraktskommittés allmänna bestämmelser (AB 92) för byggnads-, anläggnings- samt installationsentreprenader.
§10

Ersättningar
Anslutningsavgift för vatten och avlopp skall beräknas enligt följande:
•

Exploatören erlägger till kommunen anslutningsavgifter i samband
med att kommunen upprättat förbindelsepunkter till respektive
exploateringsområde.
Avgiftens storlek är enligt den Taxa för Gotlands kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning som gäller när
förbindelsepunkt upprättats..

•

Brukningsavgifter utgår i enlighet med VA-taxan.

•

Exploatören ombesörjer och samordnar all exploatering på
kommunens uppdrag enl. § 5-9 ovan. Kommunen ersätter
exploatören för detta arbete.
Ersättningen uppgår till 6 695 000 kronor exkl. moms vilken
erlägges månadsvis i takt med nedlagt arbete.
10 % av kostnaden innehålls till godkänd slutbesiktning.

§ 11 Säkerhet
För rätta fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal skall exploatören senast vid avtalets undertecknande hos kommunen ställa säkerhet som kommunen kan godkänna till ett värde av 700 000 kronor.
Av denna säkerhet skall kommunen, i den mån exploatören utför anläggningarna enligt detta avtal och kommunen godkänner desamma,
återlämna en så stor del att den resterande säkerheten, enligt
kommunens bedömande, är betryggande för rätta fullgörandet av
exploatörens eventuellt återstående skyldigheter. Reglering sker i takt
med utbyggnaden av området.

EXPLOATERINGSAVTAL
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§12 Markföroreningar och arkeologiska undersökningar
Kommunen svarar gentemot exploatören för att sanera all mark där
förekomst av föroreningar kan antas förekomma p g a tidigare verksamhet inom området samt ikläder sig ett motsvarande ansvar vad
gäller de eventuella arkeologiska utgrävningar som kan komma att bli
nödvändiga inom området.
§13 Tillstånd
Exploatören ansöker om alla för exploateringens genomförande nödvändiga tillstånd hos berörda myndigheter och kommunala instanser.
§14 Överlåtelse
Detta avtal får av exploatören inte överlåtas till annan utan kommunens
skriftliga godkännande.

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

Visby den / 2006
För Skanska Mark och Exploatering AB:

...................…..……………...

………………..................…...

Visby den / 2006
För Gotlands kommun:

...................…………………...

..…………………...................

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 5

2006-08-21

Differentierat investeringsstöd. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 193

•

Ledningskontoret 2006-05-08

•

Motion 2004-10-25

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

MOTION
Till fullmäktige i Gotlands kommun
ang. differentierat investeringsstöd
Det går bra för gotländska företag och vi har många duktiga företagare runt om
på ön. De flesta framgångsrika företag finns i, och i närheten av Visby.
Företagare på landsbygden har ofta stora problem med finansiering. Det är
mycket svårt för landsbygdsföretag att få låna i de stora bankerna. De får ofta
följande svar på sin låneansökan: Din affärsidé är mycket bra och du får gärna
låna av oss, om du flyttar företaget till Visby.
Här har Gotlans Kommun tidigare varit till stor hjälp för investerande företag.
Investeringsbidraget kan ges till ny- och ombyggnation, inventarier,
produktutveckling och marknadsföring. Företagen har kunnat få bidrag till
mellan 15%, i Visby och 35%, längst bort från Visby, av investeringskostnaden.
Numera är det samma procentsats, upp till 25%, över hela Gotland. Det är inte
bra eftersom problemen och behovet av stöd är större på den gotländska
landsbygden.
På Gotlands Kommuns hemsida är förvirringen total. När man söker efter
företagsstöd får man dels upp den nya broschyren "Företagsstöd" och dels den
gamla informationen om Landsbygdsbidrag. Hur ska företagarna veta vilken
information som gäller? Därför föreslår jag:
att Gotlands Kommun återinför differentierat investeringsstöd beroende på
avstånd från Visby, och
att kommunens hemsida uppdateras noggrannare.

Bro 041025

Eva Gahnström

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 193
Au § 173

Motion. Differentierat investeringsstöd
KS2004/0459-10
- Motion 2004-10-25
- (Kommunfullmäktige 1998-02-09, § 4 och Kommunstyrelsen 2003-03-27, § 82)
- Ledningskontoret 2006-05-08

Eva Gahnström (c) har i motion bl.a. föreslagit att landsbygdsstödet ska differentieras i förhållande till avståndet från Visby.
Motionen syftar på det l a n d s b y g d s s t ö d som ingår i de statliga Allmänna regionalpolitiska
medel som Gotlands kommun som s.k. samverkansorgan tilldelats. Medlen disponeras av Verket
för näringslivsutveckling – NUTEK. Förutsättningarna för landsbygdsstöd regleras av förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd. (Förordningen har ersatt förordningen 1994:577). De
former i vilka landsbygdsstöd kan lämnas är ”landsbygdsbidrag”, ”landsbygdslån” och ”bidrag för
anställda i hemarbete”. Stödet får lämnas bl.a. i glesbygd och landsbygd. Begreppen definieras i
förordningen. Länsstyrelsen ska föreskriva vilka områden i länet som ska anses vara glesbygd eller
landsbygd. När kommunfullmäktige 1998 (§ 4) reglerade vissa förvaltningsfrågor avs. det
regionala utvecklingsansvaret fastställdes att den högsta procentsatsen för investering i landsbygd
skulle vara 20%, i glesbygd 35% och i Visby tätort för investeringar som omfattas av EG:s
strukturfondsprogram högst 15%. Länsstyrelsen hade fastställt att som landsbygdsområde skulle
räknas socknarna Bro, Endre, Follingbo, Hejdeby, Träkumla, Väskinde och Västerhejde. Övriga
räknades som glesbygdsområde. Kommunstyrelsen beslöt 2003 (§ 82) att fr.o.m. 1 april 2003
tillämpa en enhetlig stödprocent, 25%, oavsett geografiskt område.

Ledningskontoret föreslår att motionen avstyrks. Med kontorets beräkningar
skulle förändringen bl.a. innebära att färre företag på landsbygden skulle få
möjlighet att komma i åtnjutande av stödet. Målsättningen med stödet är ökad
tillväxt och sysselsättning i regionen, varför företagets tillväxtpotential bör vara
den överordnade faktorn. Arbetsutskottet har föreslagit att motionen ska avstyrkas.
Yrkande:
•

Per-Olof Jacobsson (c) yrkade, med instämmande av Bror Lindahl (fp), att
kommunstyrelsen skulle tillstyrka motionen.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Per-Olof Jacobssons yrkande och
förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och
kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Per-Olof
Jacobssons yrkande. 11 ledamöter röstade ja: Rose-Marie Stenbom (s), Åke Svensson (s), Carina
Grönhagen (s), Eric Martell (s), Majvor Östergren (s), Bodil Rosengren (v), Roland Norbäck (v),
Heidi Plisch (mp), Göran Örtbrant (m), Gustaf Hoffstedt (m) och ordföranden Jan Lundgren (s).
4 ledamöter röstade nej: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c) och Bror
Lindahl (fp). Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 193 forts
Au § 173

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2006-05-08
Ledningskontoret
Näringslivsenheten
Peter Bloom

Kommunstyrelsen
Svar på motion angående differentierat investeringsstöd.
Motionären, Eva Gahnström föreslår att Gotlands kommun återinför tidigare
differentierat företagsstöd enligt modellen, Visby 15 % av investeringskostnaden, Visbys randsocknar 20 % av investeringskostnaden och övriga
Gotland 35 % av investeringskostnaden i stället för nuvarande generella
procentsats på 25% över hela Gotland.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt 2003-03-27 (§82) att vid tillämpning av bestämmelserna om landbygdsbidrag enligt förordningen (SFS 2000:280) ska den högsta
procentsatsen vara 25 % i områden som betecknas som glesbygd, landsbygd
eller tätort. Beslutet skall tillämpas på bidrag som lämnas fr.o.m. 1 april 2003.
Bedömning
En genomgång av besluten från 2003 till och med oktober 2004 ger vid handen
att merparten av beslutade stöd går till företag utanför Visby med omnejd.
(belopp i tkr)
2004

2003

Visby med omnejd

1.695

26 %

2.265

29 %

Landsbygden

4.816

74 %

5.723

71 %

Totalt

-------

-------

6.511 100 %

7.988 100 %

En skattning av effekterna rent ekonomiskt som utgår ifrån 2004 års kostnader
och en sänkning på 10 % av stödnivån i Visby och ökning med 10 % på
landsbygden ger ca 150 000 kr mindre i stöd i Visby och en skattad ökning på
482 000 kr på landsbygden. Om inte budgeten höjs kommer stödet endast att
kunna öka med totalt 150 000 kr utanför Visby. En sänkning av stödet i Visby
väger inte upp den ökningen i pengar som en höjning av procentsatsen utanför
Visby medger. Förändringen innebär att det totalt sett blir färre företag som
vart och ett får en större summa pengar för att utveckla sina verksamheter på
landsbygden. Målsättningen med landsbygdsbidraget är att öka tillväxten och
sysselsättningen i regionen, för att kunna uppnå dessa mål är det viktigt att
expansiva företag får tillgång till landsbygdsbidraget oavsett var dessa är
lokaliserade.
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Företag som vill etablera sig på Gotland har ofta Visby som enda
etableringsalternativ, en minskad stödprocent i Visby kan innebära att dessa
etableringar i vissa fall inte blir av. Gotland har behov av att det skapas nya
arbetstillfällen både i Visby och på landsbygden och bör därför inte minska
incitamenten för etableringar i Visby.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår fullmäktige att avslå motionen.

Bo Dahllöf

Calle Löwenberg

Regiondirektör

Näringslivschef
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Barnomsorg vid arbete på obekväm arbetstid.
Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 194

•

Motion 2004-12-12

•

Barn- och utbildningsnämnden 2005-11-16, § 119

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

Visby 2004-12-12

Motion
Kommunfullmäktige Gotlands Kommun

Barnomsorg vid arbete på obekväm arbetstid som kvällar, helger och nätter.
På Gotland är skiftarbete och arbete inom besöksnäring vanligt. Många föräldrar har att utföra
arbete på obekväm arbetstid.
Bland LO:s medlemmar i riket arbetar 43% av de ensamstående kvinnorna på obekväm
arbetstid. På Gotland är siffran säkerligen lika stor om inte större.
Barnomsorgen på Gotland är inte anpassad för arbetstid förlagd till sena kvällar, helger och
nätter.
Många föräldrar hänvisas till att lösa barnomsorgsfrågan med hjälp av släkt och vänner.
Andra kan inte arbeta heltid eller tvingas avstå från arbete på grund av en icke anpassad
barnomsorg.
Vi föreslår:
Att Gotlands kommun anpassar barnomsorgen så att det ges möjlighet till barnomsorg på
obekväm arbetstid som kväller, helger och nätter.

Carina Grönhagen

Lilian Virgin

Christer Engelhardt

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 194
Au § 174

Motion. Förskoleverksamhet (barnomsorg) på kvällar, helger och
nätter
KS2004/0558-88
- Motion 2004-12-12
- Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 (2005-11-16/§ 119)

Carina Grönhagen m.fl. (s) har i motion föreslagit att barnomsorgen (förskoleverksamheten) ska anpassas så att den kan erbjudas även under kvällar, helger och
nätter för att föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid ska kunna utnyttja den.
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att kommun inte är skyldig att anordna
förskoleverksamhet under obekväm arbetstid. Frågan har emellertid behandlats
under nämndens beredning av budget för 2006 och ska utredas bl.a. med utgångspunkt i ekonomiska förutsättningarna. Genom en enkät ska efterfrågan undersökas.
Motionen föreslås härmed besvarad och kommunstyrelsen föreslås ge barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa förutsättningarna för att anordna
barnomsorg under obekväm arbetstid senare i höst. Nämnden har senare
(§ 119/2005) godkänt en enkät.

Kommunstyrelsens beslut
• Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa
förutsättningarna för att anordna barnomsorg under obekväm arbetstid.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens yttrande och
åtgärder, samt kommunstyrelsens beslut.

Expedieras: Kommunstyrelsens beslut:
Barn- och utbildningsnämnden för åtgärd.
Ledningsteamet för kännedom

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2005-11-16

BUN § 119

Enkät ang barnomsorg på obekväm arbetstid
KS dnr 2004/0508-88; BUN dnr 2005/001-88
Au § 2005/38

I en motion till kommunfullmäktige har Carina Grönhagen, Lilian Virgin och
Christer Engelhardt föreslagit att Gotlands kommun anpassar förskoleverksamheten även för obekväm arbetstid som kvällar, helger och nätter. BUNs au
behandlade motionen i samband med budgetberedningen 16-17 mars 2005.
Skoldirektör Peter Molin anförde i yttrande följande:
…
Skollagen kap 2 a anger inte någon skyldighet för kommunen att anordna förskoleverksamhet under obekväm arbetstid. Skolverket har i en tidigare tolkning meddelat att
kommunerna kan ha ett sådant ansvar. Enligt Kommunförbundet är inte kommunerna
tvingade att erbjuda förskoleverksamhet under obekväm arbetstid men har rätt att
besluta om det som en utökad service.
Frågan om förskoleverksamhet under obekväm arbetstid har behandlats vid budgetberedningen 16-17 mars inom ramen för BUN:s ordinarie behandling av budget 2006
med flerårsplan. Budgetberedningen tog vid detta tillfälle inte ställning till själva
sakfrågan utan anser att frågan måste bli föremål för en djupare utredning som
kopplas till de ekonomiska förutsättningarna. En sådan har inte varit möjlig att
genomföra under den korta tid som stått tillbuds för besvarande av denna motion.
Budgetberedningen beslutade därför att ge förvaltningen i uppdrag att hösten 2005
redovisa förslag till enkät som inom ramen för den ordinarie föräldraenkäten belyser
efterfrågan av förskoleverksamhet under obekväm arbetstid.
Frågan kommer således att behandlas i BUN under hösten 2005. Jag föreslår att
kommunstyrelsen förklarar att motionen är besvarad med föreliggande yttrande,
samtidigt som BUN ges i uppdrag att redovisa förutsättningarna för att anordna
barnomsorg under obekväm arbetstid senast i samband med BUN-sammanträdet
2005-11-16.
…

--Arbetsutskottet hade 2005-11-02 gett förvaltningen ges i uppdrag att utifrån
diskussionen i AU komplettera enkäten. Efter komplettering hade presidiet av
tidsskäl godkänt enkäten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
BUN godkänner presidiets åtgärd.

1 (1)
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Policy för tobaksfrågor. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 195

•

Ledningskontoret 2005-07-21

•

Motion 2005-04-25

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

Motion
2005 04 25
Kommunfullmäktige
Gotlands kommun
Beträffande policy för rökstopp
Enligt Folkhälsorapporterna som framtagits i Gotlands Kommun har det tydligt framkommit
oroväckande höga procentsatser av rökare på Gotland. Arbetet med både förebyggande och
avvänjning av tobak pågår för fullt men har ändå haft begränsad effekt. För att tydliggöra och
förhoppningsvis ytterligare förstärka det tobakspreventiva arbetet skulle ett tydligt dokument
tas fram. Det drog- och alkoholpoliska programmet finns framtaget, i detta beskrivs inte
tobakens verkningar. Oftast är bakgrunden till ett drogberoende att personer har startat tidig
karriär med tobaksmissbruk.
Utformningen av en tobaks-preventiv (förebyggande) policy skulle passa bra in i vår
gotländska modell med ett drogfritt Gotland.
Det finns ett dokument antaget av Kommunstyrelsen år 1987. Beslutet antogs och
vidareutvecklades av dåvarande sjukvårdsstyrelsen som upprättade regler för hälso- och
sjukvårdspersonal och som används inom sjukvården. Skolan har sin policy etc., dock inget
samlat regelverk.
Med hänvisning till ovanstående föreslås
Att kommunstyrelsen utarbetar ett policydokument för tobaksfrågor tillsammans med
folkhälsoenheten.
Barbro Ronsten

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 195
Au § 175

Motion. Policy för att motverka rökning
KS2005/0204-10
- Motion 2005-04-25
- Ledningskontoret 2005-07-21
- (Kommunstyrelsen 2005-11-24, § 288)

Barbro Ronsten (c) anser att Gotlands kommun ska vidta åtgärder mot rökning
och har därför i motion förslagit att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utarbeta
en policy om tobaksfrågor. Motionären anser att det förebyggande arbetet haft
begränsad effekt, vilket är olyckligt, eftersom rökning oftast är bakgrunden till ett
senare drogberoende.
Ledningskontoret hänvisar till det av kommunfullmäktige antagna folkhälsopolitiska programmet (som gäller t.o.m. 2006) där tobaksfrågorna ingår. Något
ytterligare dokument anses inte erforderligt. Motionen föreslås därmed besvarad.
Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet för att beredas i samband med ärende om
friskvårdspolicy. Vid behandlingen av det förslag till friskvårdspolicy, som därefter
antogs av kommunstyrelsen, beslöt personalpolitiska utskottet att inte i det
sammanhanget behandla frågan om tobakspolicy.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1
2005-07-21

Ledningskontoret
Dnr KS 2005/0204-10
Cora Juniwik

Kommunstyrelsen

Motion om policy för tobaksfrågor
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Barbro Ronsten att ett policydokument
för tobaksfrågor utarbetas. I motionen hänvisar man till folkhälsorapporten 2000 där
det framkom att Gotland har en högre andel dagligrökare jämfört med i riket. Arbetet
med både förebyggande och avvänjning av tobak pågår för fullt men har ändå enligt
motionären haft en begränsad effekt. Utformning av en tobakspreventiv policy skulle
passa bra in i den gotländska modellen för ett drogfritt Gotland, anser motionären.
Alkohol- och drogpolitiskt program för Gotlands kommun antogs av
kommunfullmäktige i juni 1998. I arbetet med det folkhälsopolitiska programmet,
antaget av kommunfullmäktige december 2003, integrerades alkohol- och
drogpolitiken i det övergripande folkhälsoprogrammet. I anslutning till detta
reviderades innehållet med stöd av de senaste 4 årens erfarenhet av arbetet med
alkohol och drogfrågor. I revideringen har tobaksfrågorna förts ihop med alkoholoch narkotikafrågor.
För att ge överblick över vilka aktiviteter Gotlands kommun prioriterar i arbetet med
att minska skadeverkningarna av bl a tobak har ett särtryck ur Folkhälsopolitiska
programmet tagits fram. I särtrycket har även kommunens riktlinjer för
utskänkningstillstånd tagits med, liksom korta sammanfattningar av nationella mål
och planer för tobak, alkohol och narkotika.
Andelen rökare har i de senaste årens undersökningar varit högre på Gotland än i
riket. Sedan slutet av 1990-talet minskar dock andelen rökande gravida. Även bland
dagligrökande vuxna finns tecken på minskande trend. Bland elever i årskurs 9
förefaller 1990-talets ökande trend ha brutits. Mellan 2002 och 2004 minskade
andelen rökare med 40% bland pojkarna och 20% bland flickorna.
Ledningskontoret anser att Gotland kommuns antagna folkhälsopolitiska program där
tobak, alkohol- och narkotikafrågor har integrerats, ska fortsätta att utgöra regionalt
styrdokument i det strategiska förebyggande arbetet med bl a tobaksfrågor.

2
2005-07-21

Ledningskontoret

Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med ovanstående.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 8

2006-08-21

Listningssystemet inom primärvärden. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 196

•

Ledningskontoret 2006-05-15

•

Motion 2005-10-24

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-04-10, § 433

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

Motion till Gotlands kommunfullmäktige från Vänsterpartiet.
Om att avskaffa listningssystemet inom primärvården.
Med hänvisning till hälso-och sjukvårdslagen (HSL) och till arbetsmiljön för framförallt de
svårrekryterade allmänläkarna infördes i november 2002 ett familjeläkarsystem på Gotland.
Familjeläkarsystemet bygger på att läkarna skall ansvara för ett begränsat antal invånare via
ett listnings-och ersättningssystem som skulle förbättra möjligheterna till lika vård för
gotlänningarna oavsett var man bor på ön.
För att stimulera till större tillgänglighet och kontinuitet i primärvården kom samtidigt den
”Nationella handlingsplanen för hälso-och sjukvården” och pengar från statskassan till
Gotland för att delvis finansiera en sådan satsning, som också skulle omfatta psykiatrin. En
slutrapport har publicerats av socialstyrelsen där Gotland lyfts fram som ett positivt exempel
med en tillgänglighet som är bättre än i övriga landsting.
En extern konsult har dessutom följt upp familjeläkarsystemet på Gotland och en rapport
presenterades för hälso-och sjukvårdsnämnden våren 2005.
Det finns positiva effekter av familjeläkarsystemet men vi ser tyvärr också negativa
”biverkningar”.
Inte minst på grund av det så kallade listningssystemet.
- De mest positiva effekterna av listningen finns på vårdcentraler med låg vakansgrad bland
allmänläkarna i framförallt Visby.
- Från många distriktssköterskor har det kommit kritik mot att den traditionella
distriktsindelningen har övergivits till förmån för individuell listning.
- Listningen har inte lett till lika vård oavsett var man bor på ön.
- Den har inte bidragit till att förbättra samverkan med lasarettet och övriga vårdgrannar.
- Listningen har kommit att bli stelbent, arbetskrävande och en källa till stor frustration för de
gotlänningar som av någon anledning vill byta familjeläkare eller vårdcentral.
- Det har inte inneburit någon verklig valfrihet. Över 90 procent av gotlänningarna har inte
listat sej till någon läkare.
- Listningen har inte bidragit till fler fasta allmänläkartjänster.
- Arbetsmiljön är fortsatt pressad, framförallt på vårdcentraler utanför Visby.
- Systemet gynnar inte den förebyggande vården.
- m.m.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
- att listningssystemet inom primärvården avskaffas för att möjliggöra en mer rättvis
tillgång till lika vård oavsett var man bor på ön, i enlighet med hälso-och
sjukvårdslagen.
2005-10-24
Brittis Benzler
Bengt Viberg
Carina Lindberg
Roland Norbäck

Therese Mangard
Jennie Andersson
Bodil Rosengren

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 196
Au § 176

Motion. Avskaffa systemet med listning inom primärvården
KS2005/0436-94
- Motion 2005-10-24
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-04-10, § 433
- Ledningskontoret 2006-05-15

Med hänvisning till brister i tillgängligheten har Brittis Benzler m.fl. (v) i motion
föreslagit att systemet med ”listning” inom primärvården ska avskaffas.
Listningen är en del av den familjeläkarmodell som infördes i primärvården 2002
och innebär att kommuninnevånarna väljer distriktsläkare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden redogör för systemet och de förändringar som
genomförts och som övervägs och föreslår att motionen avstyrks.
Ledningskontoret föreslår att motionen avstyrks, även om kontoret anser att det
finns anledning att regelbundet värdera systemets för- och nackdelar.
Arbetsutskottet har förslagit att motionen ska avstrykas.
Yrkande:
•

Roland Norbäck (v) yrkade att kommunstyrelsen skulle tillstyrka motionen.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Roland Norbäcks yrkande
och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1 (2)

2006-05-15

Dnr KS 2005/0436-94

Ledningskontoret
Katarina Michanek

Kommunstyrelsen

Motion om listningssystemet i primärvården
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit ”att listningssystemet inom primärvården avskaffas för att möjliggöra en
mer rättvis tillgång till lika vård oavsett var man bor på ön, i enlighet med
hälso- och sjukvårdslagen”.
Motionen behandlades i hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-04-10 (§ 433).
Ur hälso- och sjukvårdsförvaltningens yttrande hämtas: ”Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade hösten 2001 beslut om att införa ett familjeläkarsystem på
Gotland. Avsikten var att genom ett förtydligat åtagande kopplat till resursåtgång bättre kunna tillgodose hälso- och sjukvårdslagens krav på lika tillgång
till vård för Gotlands befolkning och att skapa bättre arbetsförhållanden för
personal vid vårdcentralerna. Ett listningssystem kopplat till en ersättningsmodell bedömdes också som en helt nödvändig förutsättning för verksamhet i
annan än kommunal regi. Familjeläkarsystemet på Gotland följer helt de riktlinjer och intentioner som presenterades i den nationella handlingsplanen för
utveckling av hälso- och sjukvården”.
En uppföljning av familjeläkarsystemet gjordes av extern konsult under 2005.
Konsultens bedömning är att ”familjeläkarmodellen som helhet förbättrat förutsättningarna för en bra primärvård på Gotland. Givet de mål och förutsättningar som angavs vid familjeläkarmodellens införande finns det goda skäl att
hålla fast vid och utveckla modellen”. Konsulten definierar dock ett antal förbättringsområden för det fortsatta arbetet med förbättring av primärvårdens
verksamhet inom ramen för familjeläkarsystemet.
Förvaltningen redovisar i sitt yttrande de fördelar och brister som identifierats i
verksamheten efter att familjeläkarsystemet infördes och man konstaterar att
”inget system är perfekt och anpassningar och förbättringar måste göras kontinuerligt”. Förvaltningen redovisar också ett antal förbättringar som gjorts eller
planeras.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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2006-05-15

Dnr KS 2005/0436-94

Ledningskontoret konstaterar att det vid utvärdering av familjeläkarsystemet är
svårt att urskilja de fördelar och/eller problem som är att hänföra specifikt till
listningssystemet. Det förbättringsarbete som inleddes med införandet av
familjeläkarsystemet har inom många verksamhetsområden och på många
vårdcentraler givit positiva resultat i form av förbättrad tillgänglighet, intensifierat kvalitetsarbete, bättre arbetsmiljö m.m.. Svårigheterna att rekrytera
läkare till vissa av öns vårdcentraler gör dock att förutsättningarna för verksamheterna är mycket olika och att listningssystemet av många upplevs som
icke välfungerande och ”orättvist”. Det är uppenbart att det finns för- och
nackdelar med både traditionell distriktsindelning och det nuvarande systemet
med individuell listning men så länge man inte kommit till rätta med den
ojämna läkarbemanningen är det svårt utvärdera systemet. Förutom fortsatta
satsningar på läkarrekrytering är identifierade förbättringsområden inom
nuvarande system bland andra att tydligare definiera distriktssjuksköterskornas
roll, att stärka teamarbetet samt att fortsätta utvecklingen mot ett mer processinriktat arbetssätt i samverkan med vårdgrannar.
Sammanfattningsvis anser ledningskontoret att införandet av familjeläkarsystemet inkluderande listningssystemet inom primärvården medförde att ett
konstruktivt förbättringsarbete initierades och att detta arbete fortgår i syfte att
uppnå de mål som är uppsatta genom att successivt utveckla, förbättra och
”Gotlandsanpassa” systemet. Ledningskontoret anser dock att det av ovan
nämnda skäl finns anledning att regelbundet, förslagsvis årligen i samband
med årsrapport, identifiera och värdera systemets för- och nackdelar.
Förslag till beslut
•

Att motionen avslås.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

8

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

10 april 2006

HSN § 433. Remiss Motion - om att avskaffa listningssystemet inom primärvården
–

HS 2005/0121, yttrande/motion (v), se även HSN § 317

HSN § 433 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 beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
Carina Lindberg, v, och Torgny Lihnell, mp, yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen
Omröstning med votering
Omröstning stödjer ordförandens förslag med 11 röster för och två emot. Votering på begäran av Lars Thomsson, c: (Ja för ordförandens yrkande: Daicy
Larsson; Leif Dahlby; Marianne Gottlander; Lars Wetterlund; Christer
Mattsson; Lars Thomsson; Torsten Gislestam; Gustaf Hoffstedt; Ivan
Anderzon; Amy Öberg och Åke Svensson.
Nej till förmån för Carina Lindbergs och Torgny Lihnells yrkande: Torgny
Lihnell och Carina Lindberg)
Bakgrund 2006-04-03 HSN au § 241. Remiss Motion om att avskaffa listningssystemet inom primärvården: Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige har i en motion ställt förslag om att listningssystemet inom primärvården avskaffas för att möjliggöra en mer rättvis tillgång till lika vård oavsett
var man bor på ön, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade hösten 2001 beslut om att införa ett familjeläkarsystem på Gotland. Avsikten var att genom ett förtydligat åtagande
kopplat till resursåtgång bättre kunna tillgodose hälso- och sjukvårdslagens
krav på lika tillgång till vård för Gotlands befolkning och att skapa bättre arbetsförhållanden för personal vid vårdcentralerna. Ett listningssystem kopplat
till en ersättningsmodell bedömdes också som en helt nödvändig förutsättning
för verksamhet i annan än kommunal regi.
Familjeläkarsystemet på Gotland följer helt de riktlinjer och intentioner som
presenterades i den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och
sjukvården.
Före införandet av familjeläkarsystemet var resurserna ojämnt fördelade över
ön med stora skillnader i vården för boende på norra respektive södra Gotland.
Vårdcentralerna budgeterades genom traditionella anslag som inte tog hänsyn

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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till olikheter i patientunderlaget. Vissa mer efterfrågade vårdcentraler och enskilda distriktsläkare var hårt belastade, flera valde att sluta. Primärvården hade
stora problem med att rekrytera familjeläkare, särskilt på vårdcentralerna utanför Visby. För få ordinarie läkare ledde till brister i kontinuiteten, ökad arbetsbelastning på ordinarie personal, svårighet att arbeta med utveckling och samverkan med vårdgrannar etc.
Efter införandet av familjeläkarsystemet styrs ersättningen till vårdcentralerna
av patientunderlaget, dels genom en individersättning (80 procent) som följer
med till den vårdcentral patienten väljer att lista sig på, dels på en besöksersättning (20 procent).
I samband med införandet av familjeläkarsystemet utökades antalet allmänläkartjänster till drygt 32. Det finns idag fler ordinarie familjeläkare i tjänst
(24) än tidigare. Till detta kommer några långtidsvikarier samt tio ST-läkare.
Alla arbetar inte heltid och några är föräldralediga.
Faktum kvarstår att bemanningen idag är betydligt bättre än tidigare och de
vakanser som finns gäller främst landsbygden. Det är ingen svårighet att rekrytera distriktssköterskor eller annan personal inom primärvården
Den uppföljning av familjeläkarsystemet som utfördes av extern konsult våren
2005 visar att de flesta av de brister och problem som verksamheten brottats
med kan härledas till rekryteringsproblemen – inte familjeläkarsystemet.
Samverkan mellan lasarettet och övriga vårdgrannar utvecklas kontinuerligt.
Nya gemensamma vårdprogram tas fram. I samband med det intensiva arbetet
med att uppfylla vårdgarantin ses remissrutiner och samarbetet över i de olika
vårdprocesserna. Inom flera specialiteter pågår arbete med att förtydliga primärvårdens respektive lasarettsklinikernas åtaganden mm.
När det gäller barnhälsovården har primärvården arbetat fram ett förslag som
innebär att föräldrar ges rätt att välja Barnavårdscentral (BVC) oberoende av
var de har sin fasta läkarkontakt. Sambandet mellan BVC och familjeläkare
bedöms mindre viktigt än möjligheten att välja en BVC som passar övriga förhållanden.
85 procent av befolkningen har inte aktivt valt familjeläkare utan är troligen
nöjda med den familjeläkare som erbjöds beroende på var man bodde när systemet infördes. Ett begränsat åtagande innebär ju att alla gotlänningar inte alltid kan erbjudas den läkare det önskat få. Detta har varit speciellt märkbart i
Visby, men kommer att underlättas då ytterligare en läkare anställts på Vårdcentralen Wisby Söder för att svara mot befolkningens önskemål.
Ett problem har varit att listningen till en viss läkare och vårdcentral kvarstår
även när gotlänningarna flyttar inom Gotland om patienten inte gör ett aktivt
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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val. Detta har skapat missförstånd och olägenheter främst då någon flyttat från
landsbygden till Visby. Primärvården har därför som rutin infört att skicka ett
brev med upplysning om detta till den som flyttar inom Gotland, samt erbjuda
fast läkarkontakt vid den nya vårdcentralen om det finns plats där.
För att underlätta för människor med behov av täta kontakter med primärvården, främst äldre har primärvårdsledningen beslutat att efter bedömning erbjuda läkarkontakt på närliggande vårdcentral även om det innebär en tillfällig
utökning av uppdrag för en läkare.
Överväganden
Att avskaffa familjeläkarsystemet skulle uppfattas av många som en icke önskad tillbakagång. Inget system är perfekt och anpassningar och förbättringar
måste göras kontinuerligt. Därför pågår arbete med bland annat de synpunkter
som uppföljningen pekade på – förändrad ersättningsmodell för läkarinsatserna
i särskilt boende. Likaså diskuteras hur ersättningen till vårdcentralerna ska
kunna följa hur patienterna söker vård på sjukhuset. Ovan redovisad förändring
för äldre multisjuka och för BVC har genomförts och informationen till dem
som flyttar har förbättrats.
Yrkande
Ordföranden föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen
Carina Lindberg, v, och Torgny Lihnell, mp, yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen
Omröstning utan votering
Omröstning utan votering stödjer ordförandens förslag.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Motion om att avskaffa listningssystemet inom primärvården, förslag till yttrande
−

HS 2005/0121

Ärendet
Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige har i en motion ställt förslag
om att listningssystemet inom primärvården avskaffas för att möjliggöra en
mer rättvis tillgång till lika vård oavsett var man bor på ön, i enlighet med
hälso- och sjukvårdslagen.
Bakgrund
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade hösten 2001 beslut om att införa ett familjeläkarsystem på Gotland. Avsikten var att genom ett förtydligat åtagande
kopplat till resursåtgång bättre kunna tillgodose hälso- och sjukvårdslagens
krav på lika tillgång till vård för Gotlands befolkning och att skapa bättre arbetsförhållanden för personal vid vårdcentralerna. Ett listningssystem kopplat
till en ersättningsmodell bedömdes också som en helt nödvändig förutsättning
för verksamhet i annan än kommunal regi.
Familjeläkarsystemet på Gotland följer helt de riktlinjer och intentioner som
presenterades i den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och
sjukvården.
Före införandet av familjeläkarsystemet var resurserna ojämnt fördelade över
ön med stora skillnader i vården för boende på norra respektive södra Gotland.
Vårdcentralerna budgeterades genom traditionella anslag som inte tog hänsyn
till olikheter i patientunderlaget. Vissa mer efterfrågade vårdcentraler och
enskilda distriktsläkare var hårt belastade, flera valde att sluta. Primärvården
hade stora problem med att rekrytera familjeläkare, särskilt på vårdcentralerna
utanför Visby. För få ordinarie läkare ledde till brister i kontinuiteten, ökad
arbetsbelastning på ordinarie personal, svårighet att arbeta med utveckling och
samverkan med vårdgrannar etc.
Efter införandet av familjeläkarsystemet styrs ersättningen till vårdcentralerna
av patientunderlaget, dels genom en individersättning (80 procent) som följer
med till den vårdcentral patienten väljer att lista sig på, dels på en
besöksersättning (20 procent).
I samband med införandet av familjeläkarsystemet utökades antalet allmänläkartjänster till drygt 32. Det finns idag fler ordinarie familjeläkare i tjänst
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
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(24) än tidigare. Till detta kommer några långtidsvikarier samt tio ST-läkare.
Alla arbetar inte heltid och några är föräldralediga.
Faktum kvarstår att bemanningen idag är betydligt bättre än tidigare och de
vakanser som finns gäller främst landsbygden. Det är ingen svårighet att
rekrytera distriktsköterskor eller annan personal inom primärvården
Den uppföljning av familjeläkarsystemet som utfördes av extern konsult våren
2005 visar att de flesta av de brister och problem som verksamheten brottats
med kan härledas till rekryteringsproblemen – inte familjeläkarsystemet.
Samverkan mellan lasarettet och övriga vårdgrannar utvecklas kontinuerligt.
Nya gemensamma vårdprogram tas fram. I samband med det intensiva arbetet
med att uppfylla vårdgarantin ses remissrutiner och samarbetet över i de olika
vårdprocesserna. Inom flera specialiteter pågår arbete med att förtydliga primärvårdens respektive lasarettsklinikernas åtaganden mm.
När det gäller barnhälsovården har primärvården arbetat fram ett förslag som
innebär att föräldrar ges rätt att välja Barnavårdscentral (BVC) oberoende av
var de har sin fasta läkarkontakt. Sambandet mellan BVC och familjeläkare
bedöms mindre viktigt än möjligheten att välja en BVC som passar övriga förhållanden.
85 procent av befolkningen har inte aktivt valt familjeläkare utan är troligen
nöjda med den familjeläkare som erbjöds beroende på var man bodde när
systemet infördes. Ett begränsat åtagande innebär ju att alla gotlänningar inte
alltid kan erbjudas den läkare det önskat få. Detta har varit speciellt märkbart i
Visby, men kommer att underlättas då ytterligare en läkare anställts på Vårdcentralen Wisby Söder för att svara mot befolkningens önskemål.
Ett problem har varit att listningen till en viss läkare och vårdcentral kvarstår
även när gotlänningarna flyttar inom Gotland om patienten inte gör ett aktivt
val. Detta har skapat missförstånd och olägenheter främst då någon flyttat från
landsbygden till Visby. Primärvården har därför som rutin infört att skicka ett
brev med upplysning om detta till den som flyttar inom Gotland, samt erbjuda
fast läkarkontakt vid den nya vårdcentralen om det finns plats där.
För att underlätta för människor med behov av täta kontakter med
primärvården, främst äldre har primärvårdsledningen beslutat att efter bedömning erbjuda läkarkontakt på närliggande vårdcentral även om det innebär en
tillfällig utökning av uppdrag för en läkare.
Överväganden
Att avskaffa familjeläkarsystemet skulle uppfattas av många som en icke önskad tillbakagång. Inget system är perfekt och anpassningar och förbättringar
måste göras kontinuerligt. Därför pågår arbete med bland annat de synpunkter
som uppföljningen pekade på – förändrad ersättningsmodell för läkarinsatserna
i särkilt boende. Likaså diskuteras hur ersättningen till vårdcentralerna ska
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Gotlands Kommun
621 84 VISBY

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

sjukvarden@gotland.se
http://www.gotland.se/hsn
http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17

g:\hs\__diarie\_.2005\0121.05\motio-svarrfrev.doc 2006-03-22 11:12

3(3)
22 mars 2006

HS 2005/0121

kunna följa hur patienterna söker vård på sjukhuset. Ovan redovisad förändring
för äldre multisjuka och för BVC har genomförts och informationen till dem
som flyttar har förbättrats.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Ann-Christin Kullberg
tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
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Fax 0498 – 20 35 58

Gerd Silk
Primärvårdsstrateg
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Hospiceverksamhet på Gotland. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 197

•

Ledningskontoret 2006-05-17

•

Motion 2005-12-12

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-04-10, § 434

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

Motion
Kommunfullmäktige
Gotlands kommun

Hospice på Gotland
Såväl slutbetänkandet ”Döden angår oss alla- värdig vård vid livets slut” (2001), som
Europarådets rekommendationer för palliativ vård samt prioriteringsutredningen anser att vård
i livets slutskede (palliativ vård) ska ges högsta prioritet.
Det kan inte anses rimligt att tillgången till sådan vård ska vara avhängligt av var man bor i
landet.
Hälso-och sjukvården på Gotland bör därför ta ett större ansvar och medverka till att erbjuda
gotlänningar en god vård i livets slutskede och undersöka möjligheterna av att starta en
hospiceverksamhet anpassad till de behov som finns.
Hospice bygger på en verksamhetsidé med vård av patienter i ett palliativt skede. Personalen
har utbildning för palliativ vård och sjukhusorganisationen stödjer den palliativa vården.
Hospice verksamheten bygger på en helhetssyn, respekt och delaktighet och omfattar såväl
patienten, dennes familj och deras sociala nätverk.
Palliativ vård kan omfatta unga människor och ett Hospice skall därför inte vara knutet till ett
äldreboende, utan vara en fristående enhet.
Med stöd av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
-

att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en
Hospice verksamhet på Gotland.

Visby 2005-12-12
Carina Lindberg (v)
Luis Barnes (v)
Bengt Viberg (v)
Jennie Andersson (v)
Brittis Benzler (v)
Therese Mangard (v)
Bodil Rosengren (v)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 197
Au § 177

Motion. Inrättande av hospiceverksamhet
KS2005/0531-90
- Motion 2005-12-12
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-04-10, § 434
- Ledningskontoret 2006-05-17

Carina Lindberg m.fl. (v) har i motion föreslagit att möjligheten att starta hospiceverksamhet ska utredas för ett bättre omhändertagande av patienter i livets
slutskede.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker förslaget och förslår att det överlämnas
till den pågående utredningen om den framtida sjukvården. I yttrandet redogörs
också för verksamheten vid den nyinrättade onkologiska enheten vid Visby
lasarett och erfarenheter hittills som har bäring på ett hospice.
Ledningskontoret tillstyrker att frågan utreds men separat från ”Framtidsutredningen”, som utredningen dock ska samverka med. Frågan föreslås utredas
av hälso- och sjukvårdsnämnden i samarbete med social- och omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att i samarbete med social- och
omsorgsnämnden utreda frågan om och kostnadsberäkna inrättande av en
hospiceverksamhet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1 (2)
2006-05-17

Dnr KS 2005/0531-90

Ledningskontoret
Katarina Michanek

Kommunstyrelsen

Motion om Hospiceverksamhet på Gotland
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att ”berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna att
starta en Hospiceverksamhet på Gotland”.
Motionen behandlades i hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-04-10 (§ 434).
I hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande beskrivs verksamheten vid den
onkologiska enheten på Visby lasarett. Verksamheten bedrivs enligt hospicefilosofins grundtanke om helhetssyn där såväl fysiska som psykiska, sociala
och existentiella/andliga behov hos patienten beaktas. Stor vikt läggs vid samarbetet med anhöriga. Den onkologiska enheten bedriver både akut och
palliativ vård.
Enligt yttrandet har i arbetet inom den onkologiska verksamheten tydliggjort
behovet av en särskild enhet med entydigt hospiceuppdrag som komplettering
till den onkologiska enheten, hemsjukvård och hemtjänst. En sådan enhet,
anser man, bör ha en organisatorisk tillhörighet till hälso- och sjukvårdsförvaltningen och en nära koppling till den onkologiska enheten.
Av hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag till yttrande, som formulerats i
samarbete med representanter för den onkologiska enheten, framgår att ett
visst arbete redan gjorts inom verksamheten vilket kan utgöra del i underlag
för utredning om behov av och möjlighet att tillskapa en hospiceverksamhet
på Gotland.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig positiv till motionen; att starta en utredning i ”Sjukvårdens framtid” om möjligheterna att starta en Hospice verksamhet på
Gotland.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

2006-05-17

2 (2)
Dnr KS 2005/0531-90

Ledningskontoret bedömer att den kompetens som behövs för ett sådant
utredningsuppdrag framför allt finns inom den onkologiska verksamheten
samt inom primärvården. Då ett nära samarbete med enheter inom socialtjänsten, exempelvis hemtjänst och anhörigstöd, är en del i en välfungerande
hospiceverksamhet bör även socialtjänsten vara representerad i utredningsgruppen.
Ledningskontoret föreslår därför att en utredningsgrupp tillsätts med representanter för ovan nämnda verksamheter och med uppdrag att ta fram underlag för och förslag till utformning av en hospiceverksamhet på Gotland. En
kostnadsberäkning av lagda förslag bör ingå i uppdraget. Utredningsgruppen
bör i arbetet samverka med utredningen ”Sjukvårdens framtid”.

Förslag till beslut
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att i samarbete med sociala
omsorgsnämnden vidare utreda samt kostnadsberäkna inrättandet av en
hospiceverksamhet på Gotland.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör
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–

HS 2006/0016, KS 2005/0531-90 yttrande/motion (v)

HSN § 434 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig positiv till motionen; att starta en utredning i ”Sjukvårdens framtid” om möjligheterna att starta en Hospice verksamhet på Gotland.
Bakgrund 2006-04-03 HSN au § 242. Remiss Motion Hospice på Gotland:
Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige har i en motion i kommunfullmäktige ställt förslag om att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda
möjligheterna att starta en Hospiceverksamhet på Gotland.
Sedan februari 2004 bedrivs palliativ cancersjukvård vid onkologiska enheten,
Visby lasarett. Avdelningen har åtta platser, med möjlighet att överbelägga upp
till maximalt tio platser. För närvarande vårdas cancerpatienter från kirurgkliniken, kvinnokliniken och öronkliniken, men på sikt är det tänkbart att utöka
verksamheten till att omfatta patienter från andra specialiteter. Ett mer utåtriktat arbete har helt nyligen påbörjats, med avsikten att kunna erbjuda avancerad
palliativ vård i hemmet. Detta sker i nära samarbete med primärvården.
Onkologiska enheten arbetar enligt hospicefilosofins grundtanke, dvs. att ha en
helhetssyn på patienten där man strävar efter symtomkontroll och arbetar med
såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov. Här betonas
också att en viktig del i arbetet är att ge anhöriga möjlighet att vara delaktiga i
vården och att ge dem stöd under patientens sjukdomstid.
Enheten har också valt att arbeta efter en omvårdnadsteoretisk modell, SAUKmodellen, vilket innebär bekräftande omvårdnad och fokus på patientens egna
mål och önskningar, vid sidan av mer traditionell symtomlindring/kontroll. Arbetet bedrivs i multiprofessionella team, i vilket ingår sjuksköterska, undersköterska, läkare, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist, där samarbetet och kommunikationen mellan de olika yrkeskategorierna betonas och där
varje profession bidrar aktivt med sina kunskaper och sin syn på de problem/symtom patienten har.
Under de två år som enheten har funnits har vi sett ett behov av ett hospice som
inte är ett särskilt boende. Patienterna bör i livets slutskede kunna beredas en
boendeform där man kan tillgodose vårdbehovet, men där man också har kvar
möjligheten att återvända hem för t.ex. permissioner. Med en utökad möjlighet
till avancerad vård i hemmet torde inte behovet av platser vara särskilt stort,
men enligt vår erfarenhet finns alltid en liten grupp patienter som inte kan återvända hem trots maximalt stöd av hemsjukvård och hemtjänst. Dessa patienter
behöver en annan typ av vårdplats än vad som idag finns på onkologiska enheten. I första hand är det viktigt med en rofylld miljö och lokaler som rymmer
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

10 april 2006

HSN § 434 sidan 2(2)

anhöriga. I nuläget bedrivs akutsjukvård på onkologiska enheten och lokalerna
inrymmer även mottagningsverksamhet, vilket gör att miljön inte alltid kan beskrivas som stillsam. På ett hospice är det av yttersta vikt att personalen har erforderlig kompetens, varför det organisatoriskt är rimligt att det sorteras under
hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Detta skulle också göra att budget för de
medicinska insatser som krävs finns och att läkaransvaret både på dag- och
jourtid tydliggörs. Ett förslag kunde vara att knyta ett hospice till onkologiska
enheten så att PAL-skapet för patienterna ligger där tillsammans med respektive ursprungsklinik. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppskattar att 5 platser
skulle behövas på hospice förutsatt att den hemsjukvårdsorganisation förvaltningen arbetar för kommer att fungera.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen att ställa sig positiv till att starta en utredning i ”Sjukvårdens
framtid” om möjligheterna att starta en Hospice verksamhet på Gotland.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Motion: Hospice på Gotland, förslag till yttrande
−

HS 2006/0016 (KS 2005/0531)

Vänsterpartiets ledamöter i kommunfullmäktige har i en motion i kommunfullmäktige ställt förslag om att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda
möjligheterna att starta en Hospiceverksamhet på Gotland.
Sedan februari 2004 bedrivs palliativ cancersjukvård vid onkologiska enheten,
Visby lasarett. Avdelningen har 8 platser, med möjlighet att överbelägga upp
till maximalt 10. För närvarande vårdas cancerpatienter från kirurgkliniken,
kvinnokliniken och öronkliniken, men på sikt är det tänkbart att utöka verksamheten till att omfatta patienter från andra specialiteter. Ett mer utåtriktat
arbete har precis påbörjats, med avsikten att kunna erbjuda avancerad palliativ
vård i hemmet. Detta sker i nära samarbete med primärvården.
Onkologiska enheten arbetar enligt hospicefilosofins grundtanke, dvs. att ha en
helhetssyn på patienten där man strävar efter symtomkontroll och arbetar med
såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov. Här betonas
också att en viktig del i arbetet är att ge anhöriga möjlighet att vara delaktiga i
vården och att ge dem stöd under patientens sjukdomstid.
Enheten har också valt att arbeta efter en omvårdnadsteoretisk modell, SAUKmodellen, vilket innebär bekräftande omvårdnad och fokus på patientens egna
mål och önskningar, vid sidan av mer traditionell symtomlindring/kontroll.
Arbetet bedrivs i multiprofessionella team, i vilket ingår sjuksköterska, undersköterska, läkare, kurator, arbetsterapeut, sjukgymnast och dietist, där samarbetet och kommunikationen mellan de olika yrkeskategorierna betonas och där
varje profession bidrar aktivt med sina kunskaper och sin syn på de problem/symtom patienten har.
Under de två år som enheten har funnits har vi sett ett behov av ett hospice som
inte är ett särskilt boende. Patienterna bör i livets slutskede kunna beredas en
boendeform där man kan tillgodose vårdbehovet men där man också har kvar
möjligheten att återvända hem för t.ex. permissioner. Med en utökad möjlighet
till avancerad vård i hemmet torde inte behovet av platser vara särskilt stort,
men enligt vår erfarenhet finns alltid en liten grupp patienter som inte kan återvända hem trots maximalt stöd av hemsjukvård och hemtjänst. Dessa patienter
behöver en annan typ av vårdplats än vad som idag finns på onkologiska enheten. I första hand är det viktigt med en rofylld miljö och lokaler som rymmer
anhöriga. I nuläget bedrivs akutsjukvård på onkologiska enheten och lokalerna
inrymmer även mottagningsverksamhet, vilket gör att miljön inte alltid kan
Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

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

sjukvarden@gotland.se
http://www.gotland.se/hsn
http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17
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beskrivas som stillsam. På ett hospice är det av yttersta vikt att personalen har
erforderlig kompetens, varför det organisatoriskt är rimligt att det sorteras under HSF. Detta skulle också göra att budget för de medicinska insatser som
krävs finns och att läkaransvaret både på dag- och jourtid tydliggörs. Ett förslag kunde vara att knyta ett hospice till onkologiska enheten så att PAL-skapet
för patienterna ligger där tillsammans med respektive ursprungsklinik. Vi uppskattar att 5 platser skulle behövas på hospice förutsatt att den hemsjukvårdsorganisation vi arbetar för kommer att fungera.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig positiv till att tillskapa hospice-enhet
under förutsättning av att erforderliga medel för verksamheten tillskjuts.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Ann-Christin Kullberg
tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Nina Cavalli-Björkman
överläkare/specialist onkologi

Karin Jonsson
överläkare/specialistläkare

Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
Gotlands Kommun
621 84 VISBY

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

sjukvarden@gotland.se
http://www.gotland.se/hsn
http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17
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Ärende 10

2006-08-21

Utveckling av cykelturismen. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 198

•

Ledningskontoret 2006-04-26

•

Motion 2006-02-20

•

(Kommunstyrelsen 2003-10-30, § 258)

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

Motion till kommunfullmäktige

Gotlandsleden, cykelleden runt Gotland, är under diskussion just nu. Den fungerar inte bra
som det är. Somliga sträckor går på hårt trafikerade bilvägar. Andra delar av leden, som går
på enskilda vägar, är nästan oframkomliga, därför att ingen har ansvar för skötseln.
Ett projekt pågår för närvarande för att klarlägga Gotlandsledens framtid. Gotlands kommun,
länsstyrelsen, Gotlands turistförening och Vägverket är inblandade. Ingen av dessa anser sig
ha medel för att sköta leden. Ett förslag är därför att ”lägga ner leden”. Det vill säga, plocka
bort skyltarna.
Gotland lämpar sig utmärkt för cykelturism. Ön är platt, avstånden är små. Vi har vanligen
rätt torrt väder på somrarna. På andra håll i landet bygger man ut cykelleder. Det skulle vara
ett misstag att avsluta vårt försök med: här får man cykla bäst man kan.
Det är möjligt att man måste ta nya grepp i den här frågan. Hitta lokala intressenter, göra
bättre reklam för cykelturism, ge bättre information om var det är lämpligt att cykla. Man kan
kanske tänka sig ”paket” med vandrarhemsboende, till exempel.
Någon måste hålla i det här.
Vi yrkar
Att kommunen, i samarbete med andra intressenter, tar ansvar för att möjligheten att cykla på
Gotland utvecklas i former som är hållbara för framtiden.

Wera Svensson (s)

Kaj Boström (v)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 198
Au § 178

Motion. Utveckling av cykelturismen
KS2006/00084-31
- Motion ink. 2006-02-20
- Ledningskontoret 2006-04-26

Wera Svensson (s) och Kaj Boström (v) har i motion yrkat att kommunen, i samarbete med andra intressenter, ska ta ansvar för att möjligheten att cykla på
Gotland utvecklas i former ”som är hållbara för framtiden”. I motionen framhålls
att cykelleden Gotlandsleden inte fungerar och att det vore ett misstag att lägga ner
leden, som i stället borde utvecklas och kombineras med andra aktiviteter.
På uppdrag av kommunstyrelsen utreddes år 2003 frågan om behovet och värdet av, samt
huvudmannaskapet för cykelleden Gotlandsleden. Frånvaron av huvudman hade lett till
att skötsel, skyltning, underhåll och marknadsföring inte samordnades. Utredningen
bekräftade värdet av leden och dess betydelse för cykelturismen på Gotland. Vägverket
förklarade sig under utredningen beredd att åta sig ett samordningsansvar för de olika
myndigheter och organisationer som kunde ha ett intresse av att leden består och om
möjligt utvecklas. Med anledning av utredningen uttalade kommunstyrelsen att Gotlandsleden bör finnas kvar som en skyltad, sammanhängande cykelled och att Gotlands
kommun med tillfredställelse såg att Vägverket åtagit sig samordningsansvaret.
Ledningskontoret och tekniska nämnden fick i uppdrag att, under Vägverkets samordning
och i samverkan med övriga berörda, verka för att Gotlandsleden bibehålles och
utvecklas (§ 258 2003-10-30).

Ledningskontoret redogör för hur det fortsatta arbetet bedrivits och förslår att
motionen därmed anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till det arbete som bedrivs med
anledning av kommunstyrelsens beslut om Gotlandsleden, § 258/2003.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2006-04-26

Dnr 2006/0084-31

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion angående möjligheten att cykla på Gotland
Bakgrund
Wera Svensson och Kaj Boström har i en gemensam motion till kommunfullmäktige föreslagit ”att kommunen, i samarbete med andra intressenter, tar ansvar för att möjligheten att cykla på Gotland utvecklas i former som är hållbara för framtiden”.
Bedömning
Kommunstyrelsen har 2003-10-30 (§ 258) uppdragit åt ledningskontoret och
tekniska nämnden att under Vägverkets samordning och i samverkan med
övriga berörda verka för att Gotlandsleden bibehålles och utvecklas. Arbetet
med detta uppdrag har bedrivits, och pågår, i en arbetsgrupp med företrädare
för Vägverkets gotlandskontor, länsstyrelsen samt kommunen (ledningskontoret och tekniska förvaltningen). Underhandskontakter hålles med Gotlands
Turistförening i detta arbete. Då svårigheter föreligger att hitta en huvudman
för Gotlandsleden, och då värdet av en sammanhängande cykelled på c:a 50
mil har ifrågasatts, har gruppens arbete utvidgats till att även undersöka alternativ till en sammanhängande led, exempelvis lokala cykelslingor. I detta syfte har sammanträffande skett med lokala intresseorganisationer.
Arbetsgruppens utredningsarbete är för närvarande inriktat på säkerhetsaspekten, då detta har betydelse för det fortsatta arbetet. Delar av Gotlandsleden (c:a
9 mil) går i dag på 90-vägar, ibland relativt smala, där ”mjuka” och ”hårda”
trafikanter blandas. Huruvida det kan vara förenligt med nollvisionen att via
skyltning och kartor ”rekommendera” cyklister att välja sådana vägar kan
ifrågasättas. Bland de synpunkter som inkommit på Gotlandsleden finns bl a
barnfamiljer som förväntat sig en säkrare cykelmiljö när leden finns uppmärkt
just som en cykelled. Ett ställningstagande från Vägverkets trafiksäkerhetsavdelning avses inhämtas i frågan.
Ledningskontoret anser att de förslag som framlägges i motionen ingår i det
arbete som pågår utifrån kommunstyrelsens uppdrag 2003-10-30, och att
motionen därmed kan anses besvarad med hänvisning till detta uppdrag.
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
• Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete utifrån
kommunstyrelsens uppdrag 2003-10-30, § 258..

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

Dnr 2006/0084-31

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2003-10-30
2003-10-21

Ks § 258
Au § 205

Huvudmannaskap för Gotlandsleden
KS2002/0500-31
- (Kommunstyrelsen 2003-02-20, § 51)
- Ledningskontoret 2003-10-01

På uppdrag av kommunstyrelsen har frågan om behovet och värdet av, samt
huvudmannaskapet för cykelleden Gotlandsleden utretts. Frånvaron av huvudman
har lett till att skötsel, skyltning, underhåll och marknadsföring inte samordnas.
Utredningen har låtit genomföra en intervjuundersökning bland cykelturister som
enligt ledningskontoret bekräftar värdet av leden. Även Gotlands Turistförening
har ansett att leden, i ett fungerande skick, har betydelse för cykelturismen på
Gotland. Vägverket har under utredningen förklarat sig beredd att åta sig ett
samordningsansvar för de olika myndigheter och organisationer som kan ha ett
intresse av att leden består och om möjligt utvecklas.
Ledningskontoret har i utlåtande redogjort för utredningsresultaten och tillstyrker
att Gotlandsleden ska finnas kvar och den föreslagna organisationslösningen.
Kommunstyrelsens beslut
• Gotlandsleden bör finnas kvar som en skyltad, sammanhängande cykelled.
• Gotlands kommun ser med tillfredställelse att Vägverket åtar sig samordningsansvaret för Gotlandsleden.
• Ledningskontoret och tekniska nämnden får i uppdrag att under Vägverkets
samordning och i samverkan med övriga berörda verka för att Gotlandsleden
bibehålles och utvecklas.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontorets planeringsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2003-10-03

1(3)
2002/0500-31

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Gotlandsleden — huvudmannaskap mm
Bakgrund
Gotlandsleden är en cykelled som med en sammanlagd längd om c:a 50 mil
sträcker sig i princip runt hela Gotland. Leden tillkom som ett projekt under
länsstyrelsens ledning. Huvuddelen av leden följer vägar som har statligt eller
kommunalt underhåll, men c:a 2,8 mil går på helt enskilda vägar. Avsikten var
att avtal skulle upprättas med de berörda enskilda väghållarna, men denna del
av arbetet har inte fullföljts. De privata vägarna är på vissa ställen i dåligt
skick, och kan vara svåra att ta sig fram på med ex.vis cykel med kärra, vilket
också påtalats för bl a kommunen och Vägverket.
Ett övergripande problem är att det idag inte finns en huvudman för Gotlandsleden. Det finns därmed ingen samordning av skötsel, underhåll, skyltning,
marknadsföring mm. Detta har också lett till att olika aktörer gjort förändringar
i ledens sträckning, vilket innebär att såväl skyltning som kartor är bristfälliga.
Kartor förekommer dessutom i olika versioner.
Kommunstyrelsen uppdrog 2003-02-20 (§ 51) åt ledningskontoret att, tillsammans med tekniska förvaltningen, utreda behovet och värdet av Gotlandsleden, samt konsekvenserna av att åta sig huvudmannaskapet. Utifrån detta
uppdrag har ledningskontoret, i samverkan med Vägverket och i samråd med
länsstyrelsen och Gotlands Turistförening, låtit genomföra en intervjuundersökning bland cykelturister. I undersökningen har genomförts 250 intervjuer
under perioden 3 juni – 8 augusti 2003. Resultatet av intervjuerna har
sammanställts i en rapport (Gustav Guteson: Gotlandsleden — en undersökning av cykelturisternas åsikter och synpunkter sommaren 2003), där också
jämförelser sker i tillämpliga delar med en liknande undersökning som Vägverket genomförde 1998.
Vid överläggningar mellan Gotlands kommun och Vägverket 2003-09-19 redovisade Vägverket ett förslag till fördelning av ansvaret, innebärande att
Vägverket tar på sig ett samordningsansvar för de olika myndigheter/organisationer som kan ha ett intresse av att Gotlandsleden finns kvar och om möjligt
utvecklas.
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

Bedömning
Resultatet av genomförd intervjuundersökning visar bl a att 97 % av de tillfrågade tyckte att det var viktigt att Gotland har en särskilt skyltad cykelled. Även
avseende den totala bedömningen av Gotlandsvistelsen ansåg 97 % att det
varit en positiv upplevelse, och 98 % ansåg att de kunde rekommendera
vänner och bekanta att cykelturista på Gotland. Det positiva utfallet hindrar
inte att det kommit in många förslag till åtgärder för att ytterligare förbättra
leden och servicen för cykelturister. Jämförelsen med 1998 års undersökning
visar bl a att andelen utländska cykelturister ökat, att andelen cyklister som har
egna cyklar med sig har ökat, dagsetapperna har blivit längre och andelen som
tycker att skyltningen fungerat bra har ökat. Även ett flertal likheter
finns: andelen cykelturister som kommer från Stockholmsområdet, antal dagar
som cykelsemestern på Gotland omfattar, vad som var avgörande för val av
dagsetapp och även den totala bedömningen av vistelsen på Gotland. Vid
jämförelsen skall dock uppmärksammas att 2003 års undersökning omfattade
mer än dubbelt så många intervjuer och var utsträckt över längre tidsperiod.
Ledningskontoret har hemställt om Gotlands Turistförenings synpunkter på
värdet av Gotlandsleden. Styrelsen har vid sammanträde 2003-09-18 uttalat
som sin uppfattning att Gotlandsleden, i ett fungerande skick, har ett stort
värde för utvecklingen av cykelturismen på Gotland.
Ledningskontoret tolkar resultatet av gjord utredning som att Gotlandsleden är
viktig för cykelturismen på Gotland. Sett i ett större perspektiv kan Gotlandsleden vara ett sätt att sprida turismen över Gotland och därmed vara ett instrument i den regionala utvecklingen. Behov finns dock av förbättringar av leden
och utveckling av på vilket sätt den utnyttjas för det gotländska näringslivet.
För detta krävs samordning av insatser från olika håll. Ledningskontoret vill
därför tillstyrka framlagt förslag där Vägverket åtar sig ett samordningsansvar,
och bl a Gotlands kommun, länsstyrelsen, Gotlands Turistförening m fl på
olika sätt bidrar till ledens utveckling.
Utredning av konsekvenserna av ett kommunalt huvudmannaskap har inte
fullföljts med hänsyn till Vägverkets förslag om ansvarsfördelning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
• Gotlandsleden bör finnas kvar som en skyltad, sammanhängande cykelled
• Gotlands kommun ser med tillfredsställelse att Vägverket åtar sig samordningsansvaret för Gotlandsleden
•

• Kommunstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret och tekniska nämnden att
under Vägverkets samordning och i samverkan med övriga berörda verka
för att Gotlandsleden bibehålles och utvecklas

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör

Lennart Johansson
planeringsstrateg

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 11

2006-08-21

Motion. Utökade parkeringstider på Öster
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 199

•

Ledningskontoret 2006-05-22

•

Motion 2006-02-20

•

Tekniska nämnden 2006-05-31, § 135

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

Gotland

Motion
2006-02-20

Parkeringstider på Öster
Under hösten 2005 ändrades parkeringstiderna på parkeringsplatsen norr om
östercentrum (OBS-parkeringen). Målet med att ändra parkeringstiderna är att reglera
trafiken och öka cirkulationen för att underlätta för butikskunder. Som resultat av
förändringen togs det bort alla platser där det var tillåtet att hålla i fyra (4) timmar. Hela
västra delen av parkeringen är avsatt för 24-timmarsparkering. Den är dock oftast
fullparkerad vid 8.30-9.00 på morgonen av dem som arbetar på Öster eller i innerstan.
På Öster finns flera företag som är beroende av att hålla längre möten såsom revisions-,
ekonomibyråer, banker, försäkringsbolag, mäklarfirmor mm. Det blir pressande att
genomföra möten eller kundträffar inom 2 timmars tidsmarginal. Många ser framför sig
att problemet kommer att öka då ”reservplatserna” på gamla slakteritomten försvinner
under året.
För att åtgärda problemet kunde man införa 4-timmars parkering på delar av
parkeringen t.ex. i östra delen, närmast polishuset.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
•
•

Att man genomför en översyn av parkeringssituationen på Öster
Att man åter inför 4-timmarsparkering på delar av ”OBS-parkeringen”

Bro 060220

Stefan Nypelius

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 199
Au § 179

Motion. Parkeringstider m.m. på Östercentrum
KS2006/0086-31
- Motion 2006-02-20
- Tekniska nämnden 2006-05-31, §
- Ledningskontoret 2006-05-22

Stefan Nypelius (c) har i motion yrkat att parkeringssituationen på Östercentrum
ska ses över och att man återinför fyratimmarsparkering på delar av parkeringen,
t.ex. i den östra delen mot polishuset, för att underlätta för dem som gör längre
kundbesök hos de olika företagen på platsen.
Tekniska nämnden har avstyrkt förslaget om införande av 4-timmarsparkering och
tillstyrkt förslaget om utredning av parkeringssituationen när översynen av Östercentrum är slutförd. Tekniska förvaltningen redogör för den förändring som
genomförts vid den aktuella parkeringen, skälet till det och den samverkan som
skett. Uppgiften, att parkeringsplatser där det varit tillåtet att parkera fyra timmar
tagits bort, är inte korrekt.
Ledningskontoret föreslår att tekniska förvaltningens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls så till vida att frågan om översyn av parkeringssituationen på
Öster ska prövas, när resultatet av utredningen om Östercentrums framtida
utveckling redovisats.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1(1)
2006-05-22

Dnr 2006/0086-31

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion om utökade parkeringstider och översyn av parkeringssituationen på Öster
Bakgrund
Stefan Nypelius har i en motion yrkat:
• att man genomför en översyn av parkeringssituationen på Öster
• att man åter inför 4-timmarsparkering på delar av ”OBS-parkeringen”
Bedömning
Tekniska förvaltningen har i yttrande redovisat vilka förändringar som skett
beträffande parkeringstider på den aktuella parkeringsplatsen, och vilka konsekvenser som kan befaras om man där inför 4-timmarsparkering. Tekniska
förvaltningen anför att det ofta finns lediga platser i närheten av Gutavallen,
och att avståndet därifrån till Östercentrum är obetydligt längre än från OBSparkeringen. Tekniska förvaltningen föreslår att motionen skall avslås i den
del som avser införande av 4-timmarsparkering, och att den i övrigt tillstyrkes
så till vida att frågan om parkeringsutredning skall prövas när utredningen om
Östercentrums framtida utveckling är klar.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska förvaltningens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen bifalles så till vida att frågan om översyn av parkeringssituationen på Öster skall prövas när resultatet av utredningen om Östercentrums
framtida utveckling har redovisats.

•

Motionen avslås i den del som avser införande av 4-timmarsparkering.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-05-31
Dnr TN

2006/0413 31

TN § 135 Motion. Parkeringstider på öster i Visby
Tekniska förvaltningen
AU §

2006-05-09

121

Stefan Nypelius, Centerpartiet, yrkar i en motion till fullmäktige:
Att man genomför översyn av parkeringssituationen på öster.
Att man åter inför 4-timmarsparkering på delar av OBS-parkeringen.
Förvaltningens yttrande:
I motionen anges att ett antal parkeringsplatser där det var tillåtet att parkera i
fyra timmar tagits bort vilket inte är fallet. För att göra det enkelt för
fordonsföraren att förstå vilka tidsbegränsningar som gäller för parkeringen har
alla 24-timmars parkeringar flyttats till den västra delen av parkeringsplatsen och
2-timmars parkeringar till den östra delen. Det innebar att ett antal 24 timmars
platser försvann. Tidsregleringen har genomförts efter samråd med företagen,
Strövet, på östercentrum. Företagarna framförde då att de ville ha 2-timmars på
hela parkeringen.
Att införa 4-timmars begränsning, som motionären föreslår, är enligt
förvaltningens uppfattning ingen bra lösning. Fyra timmars begränsning innebär i
praktiken att många fordon kommer att stå parkerade längre tider. Ägarna går ut
och i strid med gällande regelverk flyttar fram tiden på sin parkeringsskiva
ytterligare 4 timmar. Omsättningen på dessa platser kommer därför att bli låg och
tillgången på parkeringsplatser minska.
När det gäller tillgång på parkeringsplatser på österområdet och dess närhet har
det visat sig att det ofta finns lediga platser i närhet av Gutavallen. Avståndet
därifrån och till östercentrum är obetydligt längre än avståndet från OBSparkeringen till samma plats.
För närvarande pågår på ledningskontoret en utredning om hur östercentrum skall
utvecklas. En eventuell parkeringsutredning och ändring av parkeringstider mm
bör inte ske förrän resultatet av nämnda utredning har redovisats.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att motionen avslås i den del som avser
införande av 4-timmarsparkering.

•

Hos kommunstyrelsen tillstyrks motionen såtillvida att frågan om
parkeringstider skall prövas när utredningen är klar.
______

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-05-31

Forts § 135
Vid dagens sammanträde yrkade Eva Gahnström på att arbetsutskottets
förslag på att ”..motionen avslås i den del som avser införande av 4timmarsparkering” stryks. Hon anger som motiv bl a att det finns behov av
4-timmars parkeringar till besökande hos banker, mäklare,
redovisningsbyrå m fl ärenden som kräver längre tid än 2 timmar och att 4timmars parkeringar kunde åtminstone etableras vid MAX-parkeringen.
Ordföranden yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Efter att ordföranden funnit majoritet för arbetsutskottets förslag, begärdes
votering.
Votering genomfördes med ja-röst för arbetsutskottets förslag på att ”Hos
kommunstyrelsen föreslås att motionen avslås i den del som avser
införande av 4-timmarsparkering”
och nej-röst för Eva Gahnströms förslag på att satsen stryks.
Ja-röster: Elisabeth Kalström, Kaj Boström, Björn Fransson, Per-Åke
Ekelöf, Wera Svensson, Tommy Gardell.
Nej-röster: Kjell Skalberg, Eva Gahnström, Per Stengärd, Mats Duvner,
Sven Larsson.
Med 6-5 hade nämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Tekniska nämndens beslut
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att motionen avslås i den del som avser
införande av 4-timmarsparkering.

•

Hos kommunstyrelsen tillstyrks motionen såtillvida att frågan om
parkeringstider skall prövas när utredningen är klar.

_____
Protokollsutdrag:

TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2006-08-21

Färjetrafiken. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 200

•

Ledningskontoret 2006-05-11

•

Motion 2006-03-20

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

Motion
2006-03-20
Centerpartiet Gotland

Färjetrafiken
Det uppkomna läget med att Rikstrafiken har tvingats avbryta upphandlingen av färjetrafiken ger nu
möjlighet att agera inför en ny upphandling under hösten.
Vi måste ha en färjetrafik som kan möta upp både dagens och morgondagens behov av transporter
både för persontrafik och gods och som uppfyller statens mål om en modern transportpolitik. En väl
fungerande färjetrafik med långsiktiga spelregler är nödvändigt för att Gotland skall utvecklas positivt.
Men vad är långsiktiga spelregler? Vilka villkor skall vi ställa på färjetrafiken till och från Gotland?
Debatten är som alltid intensiv när det gäller Gotlandstrafiken och olika aktions-/ intressegrupper
agerar nu på olika sätt för att driva på och förbättra trafiken men den samlande bilden saknas.
Gotlands kommun, som ansvarig för regional utveckling, bör därför ta initiativ och bjuda in berörda
parter för att ta fram ett gemensamt dokument för utveckling av transporterna och en gemensam
målbild för den framtida färjetrafiken.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
Att Gotlands kommun snarast tar initiativ och bjuder in berörda parter för att diskutera krav på
färjetrafiken och samla Gotland runt en gemensam målbild för den framtida färjetrafiken

Visby 2006-03-20
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Eva Nypelius

Hans Klintbom

Lars Thomsson

Barbro Ronsten

Per-Olof Jacobsson

Stefan Nypelius

Gösta Hult

Torsten Gislestam

Eva Gahnström

Christer Mattsson

Curt Broberg

Pär Stenegärd

Britt-Marie Klintström

Kerstin Löfgren-Dahlström Anne-Marie Richardson

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 200
Au § 180

Motion. Färjetrafiken
KS2006/0139-53
- Motion 2006-03-20
- Ledningskontoret 2006-05-11

Eva Nypelius m.fl. (c) har i motion yrkat att Gotlands kommun ska inbjuda
berörda parter och grupper för att diskutera kraven på färjetrafiken och utarbeta ett
dokument som utvisar en gemensam målbild för den framtida trafiken.
Ledningskontoret refererar de gemensamma ståndpunkter som en rad organisationer ställt sig bakom vid ett möte med företrädare för kommunstyrelsen 4 maj.
Motionen föreslås därmed besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2006-05-11
Ledningskontoret
Lena Johansson

Kommunstyrelsen

Motion om färjetrafiken
Eva Nypelius m.fl. (c) har föreslagit att Gotlands kommun snarast ska ta initiativ till att bjuda in berörda parter för att diskutera krav på färjetrafiken och
samla Gotland runt en gemensam målbild för den framtida trafiken.
På initiativ av kommunledningen samlades i höstas en rad organisationer för
att möta de hot om försämringar av trafiken som då var aktuella. Med anledning av det nya läget i upphandlingen av trafiken möttes återigen organisationerna den 4 maj i år för att diskutera situationen. Syftet var att uppnå en gemensam syn på färjetrafiken.
Resultatet av mötet blev en samlad ståndpunkt i frågan om vilken standard
och miniminivå som ska gälla när Gotlandstrafiken upphandlas. Den gotländska ståndpunkten för Gotlandstrafiken är:
•
•
•
•
•
•
•

Trafik till två fastlandshamnar
Bastrafik med två dubbelturer per dygn, cirka 3 timmar, på den norra
linjen och en dubbeltur per dygn, cirka 3 timmar, på den sydliga linjen
Trafiksystemet ska inrymma utvecklingsmöjligheter och flexibelt
kunna anpassas till nya förutsättningar
Konkurrenskraftiga och låga ”vägpriser” för gotlänningar, besökare
och godstransporter. Kostnaden skall inte överstiga vad det kostar
motsvarande sträcka på landsväg.
För likvärdiga konkurrensförutsättningar måste merkostnaderna för
gods i färjetrafiken neutraliseras – fraktproblematiken måste få en
långsiktigt hållbar lösning.
Långsiktiga och stabila förutsättningar för näringsliv och familjer på
Gotland. Exempelvis får avtalet inte innebära orimliga kostnadsövervältringar p.g.a. oljeprisförändringar.
Fartygen ska vara säkra och komfortabla. Nuvarande nivå är minimistandard.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

2006-05-11

De organisationer som hittills ställt sig bakom de gemensamma ståndpunkterna är socialdemokraterna, kristdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet, moderaterna, miljöpartiet, vänsterpartiet, TCO-rådet, högskolan, vägpris.nu,
Svenskt näringsliv, LRF, Företagarna, Gotlands Turistförening, Gotlands
hembygdsförbund, Gotlands idrottsförbund, LO-distriktet, Östsvenska handelskammaren, länsstyrelsen, hushållningssällskapet och Konferens Gotland.
Förslag till beslut
Mot bakgrund av de framtagna gemensamma ståndpunkterna om färjetrafiken
anses motionen besvarad.

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lena Thalin
Regional utvecklingschef

2

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 13

2006-08-21

Arbetslösa personer får städa stränder och
kommunala badplatser. Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 201

•

Ledningskontoret 2006-05-16

•

Medborgarförslag 2006-04-01

•

Tekniska nämnden 2006-05-31, § 137

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.

Uppdra åt berörda instans att arbetslösa städar
stränder med kommunala badplatser och kör bort
släken i samarbete med t.ex. parkförvaltningen.
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.

Vår vackra ös stränder måste leva upp till de tjusiga
bilderna i turistbroschyrerna!

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 - 0 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Ursula Brottman
Mellangatan 25 C
Postadress
621 56 Visby
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 201
Au § 181

Medborgarförslag. Städning av stränder som arbetslöshetsprojekt
KS2006/0001-10
- Medborgarförslag 2006-01-04
- Tekniska nämnden 2006-05-31, §
- Ledningskontoret 2006-05-16

Ursula Brottman har i medborgarförslag föreslagit att kommunfullmäktige ska ge
berörd instans uppdraget att låta arbetslösa personer städa stränder och
kommunala badplatser och köra bort släken.
Tekniska nämnden har överlämnat tekniska förvaltningens redogörelse, varav
framgår att stränderna städas på våren med hjälp av personal från Arbetscentrum,
varför syftet med förslaget är uppfyllt. Anlitade entreprenörer kör bort släke från
stränderna.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarad med tekniska
förvaltningens redovisning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med den redovisning som tekniska
förvaltningen lämnat.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1(1)
2006-05-16

Dnr 2006/0001-10

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag: Arbetslösa personer får städa stränder med kommunala badplatser
Bakgrund
Ursula Brottman föreslår i ett medborgarförslag att ”Uppdra åt berörd instans
att arbetslösa städar stränder med kommunala badplatser och kör bort släken i
samarbete med t ex parkförvaltningen”.
Bedömning
Tekniska förvaltningen anför i yttrande att städning av stränderna utförs på våren av Arbetscentrums personal. Under sommarsäsongen sker städning delvis
av arbetslösa ungdomar i flera arbetslag i Arbetscentrums regi. Att rensa
stränderna från och köra bort släke är enbart ett maskin- och transportarbete,
vilket upphandlas av entreprenörer. Intentionerna i medborgarförslaget bedöms vara uppfyllda genom att personal från Arbetscentrum är anlitade för
strandstädning.
Ledningskontoret delar tekniska förvaltningens bedömning att medborgarförslagets syfte, så långt det är lämpligt, är uppfyllt. Förslaget bör därför anses
besvarat med hänvisning till tekniska förvaltningens redovisning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till tekniska förvaltningens redovisning.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-05-31
Dnr TN 2006/0640 33

TN § 137 Medborgarförslag. Arbetslösa kan städa stränder
på kommunala badplatser och köra bort släken
Tekniska förvaltningen 2006-05-04
Au § 123

Ursula Brottman föreslår i ett medborgarförslag: ”Uppdra åt berörd instans
att arbetslösa städar stränder men kommunala badplatser och kör bort släken
i samarbete med t.ex. parkförvaltningen”.
Förvaltningens yttrande:
Städning av stränderna utförs på våren av arbetscentrums personal. Under
sommarsäsongen sker städning delvis av arbetslösa ungdomar i flera
arbetslag i Arbetscentrums regi.
Att rensa stränderna från och köra bort ”släke” är enbart ett maskin och
transportarbete vilket upphandlas av entreprenörer.
Intentionerna i medborgarförslaget är uppfyllda i och med att personal från
Arbetscentrum är anlitade för strandstädning,

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Förvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen.
____

Tekniska nämndens beslut
• Enligt arbetsutskottets förslag.
_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 14

2006-08-21

Inrättande av medborgarkontor på Gotland.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 202

•

Ledningskontoret 2006-03-30

•

Medborgarförslag 2006-02-08

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 inrätta ett Medborgarkontor
på Gotland i Visby.

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

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

Namnteckning

8/2-2006
Namnförtydligande

Inger Johansson

Elisabeth Lövkvist

Adress

Hellvi Stengrinde 217

Mörtvätsvägen 7

Postadress

620 34 Lärbro

620 30 Slite

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 202
Au § 182

Medborgarförslag. Inrättande av medborgarkontor
KS2006/0055-10
- Medborgarförslag 2006-02-08
- Ledningskontoret 2006-03-30

Inger Johansson och Elisabeth Lövkvist har i medborgarförslag föreslagit att ett
medborgarkontor ska inrättas i Visby. Det skulle bl.a. underlätta för medborgarna
att få sin kommunala service, barnomsorg, skola och äldreomsorg, och ge dem
tillgång till datorer. Kontoret skulle ge information om regelverk men också
kulturliv och kunna ge konsumentupplysning. Där skulle man också kunna träffa
de lokala politikerna.
Ledningskontoret hänvisar till pågående arbete för att samlokalisera förvaltningarna gett idén om ett s.k. kontaktcenter förnyad aktualitet. I det skulle de nu
förvaltningsvisa registraturerna samordnas som en del av en kundserviceorganisation med speciella kundteam för kommunens större verksamhetsgrenar.
Ansvaret för extern och intern information förutsätts vara en viktig del.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till pågående projekt.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2006-03-30

1(2)

Ledningskontoret
Göran Lindbom

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Inrättande av Medborgarkontor på Gotland
I ett medborgarförslag från Inger Johansson och Elisabeth Lövkvist föreslås
att Gotlands kommun inrättar ett Medborgarkontor i Visby.
Ett Medborgarkontor skulle enligt förslagsställarna underlätta för
medborgarna på Gotland att få sin kommunala service. T ex. Barnomsorg,
skola , äldreomsorg och erbjuda tillgång till datorer.
Information om hela kulturlivet inklusive köp av kulturbiljetter.
Information om normen för ” försörjningsstöd” och regler kring ansökan.
För att effektivisera den kommunala administrationen.
Underlättar för medborgarna att möta sina politiker. (Mötesplats)
Konsumentupplysning.
Utbildningsfrågor för vuxna.
Renhållning.

Övervägande
Inom kommunen pågår ett organisationsutvecklingsprojekt ( Struktur 2007)
som b la har uppdraget att samlokalisera de flesta förvaltningsledningarna
inklusive den politiska ledningen till en plats i Visby. Huvudinriktningen är
Visborgsslätt.
Inom ramen för huvudprojektet Struktur 2007 pågår ett antal delprojekt varav
ett handlar om att tillskapa ett kontaktcenter, d vs en ingång i kommunen.

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

Kontaktcenter
Visionen med en för kommunen samordnad kundserviceorganisation har
funnits sedan år 2001 och Tieto Enator har på konsultuppdrag gjort en analys
gällande elektroniska tjänster samt kontaktcenter som stöd för intern och
extern service. Konkurrensutsättning av växelns bemanning samt det faktum
att tiden inte har varit mogen, har gjort att ärendet om kontaktcenter har
fördröjts under 5 år. Med en samordnad kommunledning med
förvaltningsledningarna på Visborgsslätt, är nu tiden rätt för att återigen
aktualisera frågan om kontaktcenter.
Idén är att kontaktcentret är vägen in till kommunens verksamheter via
kommunportal/hemsida, telefon, SMS, chat, mail, post, fax och personligt
möte för att erhålla ökad tillgänglighet, enhetlig och rättvisande information
samt en effektivare kundserviceprocess. Kontaktcentret kan utföra central
registratur för inkommande post, där alla handlingar scannas. Kontaktcentret
tar hand om alla frågor, information, bokningar mm av allmän karaktär, men
omfattar också kundteam som har speciella ansvar för vård, omsorg, skola,
kultur och teknik. Kontaktcentret skall kunna ge svar och information till
kunderna enligt 80/20 regeln. Kommunens informationsteam med ansvar för
att producera intern/extern information, stödja vid presskonferenser mm, ses
som en viktig och naturlig del i kontaktcenterorganisationen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår med hänvisning till pågående projekt att
Medborgarförslaget därmed är besvarat.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 15

2006-08-21

Önskemål om övergångsställe på Broväg vid
konstskolan. Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 203

•

Ledningskontoret 2006-05-10

•

Medborgarförslag 2006-02-06

•

Tekniska nämnden 2006-04-16, § 95

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Ett övergångsställe på Broväg.
konstskolan

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

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

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

2006 - 02 - 06

Namnteckning
Namnförtydligande

Inger Ahlberg
Humlegårdsvägen 14
Postadress
621 41 Visby
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 203
Au § 183

Medborgarförslag. Övergångsställe vid Broväg
KS2006/0062-31
- Medborgarförslag 2006-02-06
- Tekniska nämnden 2006-04-16, § 95
- Ledningskontoret 2006-05-10

I ett medborgarförslag har föreslagits att ett övergångsställe ska inrättas på Broväg
mitt emot Konstskolan, eftersom vägen är så trafikerad.
Tekniska nämnden har avstyrkt förslaget, eftersom trafiksäkerhetsskäl talar emot
det.
Ledningskontoret hänvisar till tekniska nämndens bedömning och föreslår att
medborgarförslaget avstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1(1)
2006-05-10

Dnr 2006/0062-31

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag om övergångsställe på Broväg vid
Konstskolan
Bakgrund
Inger Ahlberg föreslår i ett medborgarförslag att ett övergångsställe skall anläggas på Broväg vid Konstskolan. Många elever och personal går eller cyklar.
Broväg är väl trafikerad, så det vore tryggt med ett övergångsställe.
Bedömning
Tekniska nämnden har i beslut 2006-04-16 (§ 95) föreslagit att medborgarförslaget skall avslås. Tekniska förvaltningen anför i sitt yttrande att övergångsställen där korsningsbehovet är lågt eller endast finns vid vissa tider har visat
sig vara betydligt sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt än att korsa vägen utan
övergångsställe. Orsaken är att man som gående har större uppmärksamhet på
trafiken, och inte förlitar sig på att fordonsförare skall stanna, om det inte
finns övergångsställe. Förvaltningen redogör för förutsättningarna för att anlägga ett säkert övergångsställe på Broväg, och det framkommer att om det i
framtiden kommer att anläggas en cirkulationsplats i korsningen BrovägNorra Hansegatan-Atlasgatan kommer det att bli lättare att göra säkrare övergångsställen i cirkulationen.
Ledningskontoret gör ingen annan bedömning än tekniska förvaltningen och
tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Förslaget avslås.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-04-16
Dnr TN 2006/0315 51

TN § 95

Medborgarförslag. Önskemål om övergångsställe på
Broväg i Visby
Tekniska förvaltningen 2006-04-04
Au § 89

Tekniska förvaltningen har erhållit ett medborgarförslag om anläggande av
ett övergångsställe på Broväg vid Konstskolan. Som skäl anges att
”Broväg är väl trafikerat. Vore tryggt med övergångsställe. Många elever o
personal går eller cyklar. Därför viktigt.”
Övergångsställen där korsningsbehovet är lågt eller endast finns vid vissa
tider har visat sig vara betydligt sämre ur trafiksäkerhetssynpunkt än att
korsa vägen utan övergångsställe. Orsaken är att man som gående ser sig
noga för om man korsar vägen där det inte finns övergångsställe och man
förlitar sig inte till att fordons förare skall stanna. På den plats som man
önskar övergångsställe är Broväg ca 14 meter bred vilket gör det svårt att
anlägga ett säkert övergångsställe. Det är heller inte troligt att man som
gående går ca 100 meter österut på Broväg för att korsa, man går troligtvis
närmaste vägen i korsningen. I korsningen med Norra Hansegatan är
Broväg ca 20 meter bred inklusive refug. Det är därför heller inte möjligt
att göra ett säkert övergångsställe där. I planarbetet av kv Telefonen har
man tittat på att göra en cirkulationsplats i korsningen Broväg-Norra
Hansegatan-Atlasgatan om denna cirkulation byggs kommer det att bli
lättare att göra säkrare övergångsställen i cirkulationen.

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

Avslå medborgarförslag om övergångsställe på Broväg vid
Konstskolan.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:

TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 16

2006-08-21

Satsa på fiskevård och fisketurism.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 204

•

Ledningskontoret 2006-05-15

•

Medborgarförslag 2006-03-09

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Det framgår klart o. tydligt på
insända materialet.

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

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

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

2006 - 03 - 09

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Sigvard Henriksson

Box 105
620 16 Ljugarn

Postadress

Östra Gotlands Fiskvård Vilt & Fritid
c/o Sigvard Henriksson
Box 105, 620 16 Ljugarn
073-730 61 71

Kommunfullmäktige
Gotlands kommun

Medborgarförslag "Satsa på fiskvård och fisketurism"
Undertecknad och föreningen Östra Gotlands Fiskvård Vilt & Fritid låg bakom en
fiskvårdsmotion som lämnades in 1997-12-15, diarienummer KF § 23396/219593.
Uppenbarligen har det inte hänt något med den trots att den bifölls då. Vi har också
tillskrivit såväl kommunfullmäktiges ordförande som kommunstyrelsens ordförande men
inte fått något svar. Hur ska vi uppfatta det? Det känns som ett hån mot oss som vill
göra något för Gotland!
Hoppas det går bättre den här gången att få er som styr på ön att förstå att det är möjligt
att skapa intäkter och jobb. Vi kalkylerar med att en utvecklad fisketurism skulle kunna ge
Gotland 200 miljoner i bruttointäkter per år – dessutom på den del av året när övriga
besöksnäringen går på lågvarv. Kommunen skulle då kunna anställa 20 personer som på
heltid kunde ägna sig åt fiskvård på hela ön. Dessutom skulle man kunna anställa 2
personer som söker pengar genom EU m.fl. för ytterligare investeringar som kan vara
självfinansierade. Det som mest bromsar utvecklingen idag är brist på kontanta medel för
att göra nödvändiga investeringar. Och sen gör förstås skarvarna och hägrarna det surt
för oss men det kan vi nog leva med om vi får stöd från Gotlands kommun att satsa på
utveckling!
Fullfölj beslutet i motionen som togs 1997!
För Östra Gotlands Fiskvård Vilt & Fritid

Sigvard Henriksson, ordförande
PS. Vill ni ha referenser på andra kommuner som satsat och lyckats, t.ex. Krokoms
kommun, kontakta gärna oss. V i har varit där på besök.

Bilaga
Till medborgarförslag "Satsa på fiskvård och fisketurism"

Nödvändiga åtgärder
1. Inventering och vattensystemsutredning av samtliga på Gotland. Åarna från
Katthammarsvik i norr till Tuten i söder har vi redan rekognoserat och gjort utredningar
av vattensystemen. Vi har dokumenterat och fört över det till tre olika sorters
fiskvårdsplaner: fiskvårdsplaner för åarna, våtmarksplaner och myrplaner.
2. Stöd anläggandet av våtmarker/fågelsjöar i gamla dikade myrar och igenväxta vätar för att
säkra vattenföring året runt i åarna. De fungerar dessutom som vattenreservoarer som
säkerligen påverkar grundvattennivåerna och dessutom gynnar de fågellivet och ökar den
biologiska mångfalden. I vårt verksamhetsområde har vi redan medverkat till att anlägga
ett par våtmarker/fågelsjöar och fler är på gång.
3. Röj bort vandringshinder i åarna kompletterat med iläggning av död ved samt
genomkrattning av befintligt lekbäddar.
4. Några lämpliga åar bör speciellt anpassas för gäddornas och abborrarnas krav på
lekplatser.
Allt arbete måste naturligtvis ske i samarbete med Länsstyrelsen som också genom t.ex.
skogsvårdsenheten kan genomföra en del arbete. Kommunens eget Arbetscentrum har hjälpt
oss med en hel del arbeten, vilket vi är tacksamma för, och de har byggt upp en kompetens
men kan säkert utveckla den sidan ännu mer och jobba på andra delar av ön också.
Fiskvården kan även kombineras med friskvård i form av t.ex. vandringsleder i anslutning till
de vackra åarna och fågelsjöarna. I Ljugarn samarbetar Östra Gotlands Fiskvård Vilt & Fritid
med Ljugarns sockenutvecklingsgrupp om att anlägga vandringsleder i området.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 204
Au § 184

Medborgarförslag. Satsning på fiskevård
KS2006/0119-43
- Medborgarförslag 2006-03-09
- Ledningskontoret 2006-05-15

Sigvard Henriksson har i medborgarförslag framlagt fyra förslag till åtgärder för
att stärka fiskevården och också kunna satsa på fisketurism.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avstyrks med hänvisning till att
åtgärderna i första hand avser fiskevård och delvis är uppfyllt med länsstyrelsens
uppdrag att upprätta en fiskevårdsplan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2006-05-15
Ledningskontoret
Regionala utvecklingsteamet
Petter Engström

Kommunstyrelsen

Satsa på fiskvård och fisketurism
Bakgrund
Östra Gotlands Fiskvård Vilt och Fritid har kommit in med ett
medborgarförslag om att satsa på fiskvård, fisketurism och friskvård. De
efterfrågar även resultatet av en undersökning (Havsöringsreproduktion och
fisketurism) som skulle gjorts tidigare efter en motion från 1997.
Enligt föreningens medborgarförslag behöver det göras en inventering och
vattensystemutredning av åarna på Gotland. Föreningen hävdar att man måste
stötta anläggandet av våtmarker och fågelsjöar som också fungerar som
vattenreservoarer. Vandringshinder i åarna måste röjas bort och vissa åar bör
anpassas till gäddornas och abborrarnas krav på lekplatser. Föreningen menar
vidare att vandringsleder kan anläggas intill vattnen.
Föreningen kalkylerar med att en utvecklad fisketurism skulle kunna ge
Gotland 200 miljoner i bruttointäkter per år och uppmanar Gotlands kommun
att fullfölja beslutet som togs 1997 (att utreda vilka arbeten som måste göras i
vattendrag för att öka reproduktionen av havsöring på Gotland).
Överväganden
Detta medborgarförslag är i första hand ett fiskevårdsprojekt. I underlaget
beskrivs vilka insatser föreningen tycker är angelägna för att skapa bättre
betingelser för olika fisksorter. Som en bieffekt skulle vattendragen, rätt
utnyttjade, kunna bli turistattraktioner enligt förslagsställarna.
Förslag till beslut
Regionala utvecklingsteamet föreslår att medborgarförslaget avslås då detta i
första hand är ett fiskevårdsprojekt. Uppdraget att utreda havsöringens
reproduktionsplatser e.t.c. får anses vara uträttat, då Länsstyrelsen fick
uppdraget att upprätta en fiskevårdsplan 1998.

Bo Dahlöf

Lena Thalin

Regiondirektör

Regional utvecklingschef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 17

2006-08-21

Vägtunnel till Nordergravar m.m.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 205

•

Ledningskontoret 2006-05-10

•

Medborgarförslag 2006-03-10

•

Tekniska nämnden 2006-04-16, § 100

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.

Vägtunnel och parkeringsplats mellan Visby
Havsbad till Nordergravar alternativt till norr om
Lasarettet ute i havet.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

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

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

2006 - 03 - 10

Namnteckning
Namnförtydligande

Gunnar Ödin
Lummelunds Bruk
Postadress
621 71 Visby
Adress

Gunnar Ödin
Lummelunds Bruk
621 71 Visby

Lummelunda 2006-03-05

Gotlands Kommun
Fax 215520
Kopia till
Gotlands Allehanda
Fax 202597
Gotlands Tidningar
Fax 202430

Medborgarförslag angående biltrafiken i och omkring Visby innerstad.
Trafiken i och omkring Visby innerstad har länge varit livligt diskuterad och debatterad. Jag
tror att de flesta är överens om att en väg norrut från Hamnen och Almedalsområdet skulle
väsentligt minska på trafiken i innerstaden, som av många skäl är önskvärt. Visby behöver en
komplett Ringväg. Detta behov kommer med all säkerhet att öka ytterligare när
Kongresshallen blir färdig. Bristen på parkeringsplatser är också stor. Hur mycket onödig
biltrafik är orsakad av letande efter en parkeringsplats?
När jag började köra bil i början av sextiotalet var det i stort sett fritt att köra där man kunde
komma fram och enkelriktningar var sällsynta. Många förändringar av trafikbestämmelserna
har sedan dess införts. Jag tror att nästan samtliga förändringar har syftat till att begränsa
trafiken eller på olika sätt försvåra för bilisterna med målet att minska biltrafiken. I en del fall
har väl de förändrade bestämmelserna verkligen lett till minskad biltrafik, men jag tror att i en
del fall har förändringarna lett till ökad biltrafik, på grund av att avstängningar och
enkelriktningar orsakar långa omvägar för att man skall komma fram till sitt mål.
Begränsningarna av trafiken i innerstaden leder ofta till mångdubbelt långa körsträckor utanför
(öster om) ringmuren, med diverse negativa konsekvenser såsom, totalt sett, ökad trafik, ökad
bränsleförbrukning, ökade luftföroreningar med mera. Speciellt gäller det för trafiken till eller
från områdena norr om Visby.
Jag och några andra, har tidigare föreslagit en dubbelriktad väg mellan Ringmuren och
havet från Kruttornet förbi Kames. Jag är väl medveten om att en sådan väg skulle
avsevärt försämra miljön just där, men jag tror att de sammanlagda förbättringarna på andra
ställen innanför och utanför ringmuren skulle vida överstiga försämringen. Lägg därtill
vinsten med den sannolikt stora minskningen av den sammanlagda körsträckan. Majoriteten
eller åtminstone de personer i Gotlands Kommun som under åren har varit ansvariga för
trafiken i Visby har uppenbarligen tyckt annorlunda eftersom en sådan väg inte kommit till
stånd. Orsaken kan knappast ha varit kostnadsskäl eftersom en sådan väg rimligtvis inte kan
vara så dyr att bygga.
Jag vill därför nu framföra ett, visserligen mycket dyrare, men också mycket bättre förslag än
det tidigare förslaget med väg mellan Ringmuren och stranden.

Bygg en vägtunnel ute i havet, och en stor parkeringsplats mellan tunneln och
nuvarande strandlinje.
Bygg en barriär liknande Hamnens vågbrytare utanför den planerade tunneln. Gör barriären
vattentät och torrlägg området innanför barriären. Schakta bort där det är för grunt och fyll ut
där det är för djupt. Bygg tunneln närmast innanför barriären och en stor parkeringsplats mellan
tunneln och nuvarande strandlinje. Yttertaket bygges på sådan höjd att en efterföljande täckning
med till exempel jord och gräsmatta kommer på ungefär samma nivå som Strandpromenaden
och planen utanför Kruttornet. Avståndet mellan tunneln och nuvarande strandlinje blir
beroende av djupförhållandena och behovet av parkeringsplatser. Tunnelns södra ande placeras
söder om Havsbadet och tunnelns norra ande placeras norr om Kames eller norr om Lasarettets
helikopterlandningsplats om Lasarettet har behov av ännu större parkeringsplats. Eventuellt
bygges en cirkulationsplats utanför Murfallet och en tunnel bygges under nuvarande markyta
genom Murfallet med tunnelöppning vid Paviljongsplan. Om tunnelns norra ände placeras norr
om helikopterlandningsplatsen bygges lämpligen en anslutning också till Lasarettsgatan. Inoch utfarter till parkeringen bygges från tunneln. Ett antal lämpligt placerade upp- och
nedgångar för gående från/till bilarna bygges. Barriären som inledningsvis byggs för
torrläggning av området behålls givetvis som skydd mot stormvågor, is och eventuellt
strandande fartyg.
Miljöpåverkan blir i första hand en avsevärt breddad strand. Positivt eller negativt????
Landhöjningen och tidigare utfyllnader har ju redan ändrat området. Om förslaget blir
verklighet bör Havsbadet kanske flyttas till området norr om Kames. Sannolikt erfordras en
arkeologisk bottenundersökning av området, med dykare där barriären skall byggas och resten
efter torrläggning, men bottensedimentskiktet är väl obefintligt eller så tunt, så att det knappast
kan vara något problem. Vattendom erfordras väl också, men bör väl inte vara något stort hinder
annat än möjligen tidsfördröjande. Miljöprövningen kan väl däremot bli knepigare. Jag är
övertygad om att det finns många som tycker att området inte får förändras, men som sagt
ovan, landhöjning och tidigare utfyllnader har ju redan ändrat området.
Om förslaget anses medföra för stor negativ miljöpåverkan eller för stor kostnad kan en
alternativ placering av tunneln vara omedelbart utanför nuvarande strandlinje och djupare så att
taket ligger i nivå med eller under nuvarande havsbotten. Södra tunnelöppningen kan i så fall
flyttas en liten bit norrut. Detta alternativ medför dock att det inte blir några nya
parkeringsplatser.
För övrigt tycker jag att Batterikullen kan tas bort. Den har väl ingen funktion längre och är väl
knappast något trevligt minnesmärke.
Gunnar Ödin

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 205
Au § 185

Medborgarförslag. Vägtunnel till Nordergravar m.m.
KS2006/0120-31
- Medborgarförslag
- Tekniska nämnden 2006-04-16, § 100
- Ledningskontoret 2006-05-10

Gunnar Ödin har i medborgarförslag bl.a. föreslagit att vägtunnel och en underjordisk parkeringsplats ska byggas under havet mellan Visby havsbad och Nordergravar eller lasarettets norra del för att förbättra trafiken norrut från hamnområdet.
Tekniska nämnden har avstyrkt förslaget, som av dess förvaltning ansetts bl.a. vara
för tekniskt avancerat och svårt att finansiera.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1(1)
2006-05-10

Dnr 2006/0120-31

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag om biltrafiken i och omkring Visby
innerstad mm
Bakgrund
Gunnar Ödin föreslår i ett medborgarförslag att en vägtunnel skall byggas ute i
havet, från Havsbadet till norr om Kames alternativt norr om lasarettets helikopterlandningsplats, samt att en stor parkeringsplats skall anläggas mellan
tunneln och nuvarande strandlinje. Vidare föreslås att Batterikullen tas bort.
Bedömning
Tekniska nämnden har i beslut 2006-04-16 (§ 100) föreslagit att medborgarförslaget skall avslås. Tekniska förvaltningen anför i sitt yttrande att, förutom
att tillstånd krävs enligt miljöbalken och från de antikvariska myndigheterna,
så är föreslaget projekt tekniskt avancerat och mycket kostsamt, och man bedömer att förutsättningar inte finns före att finna en finansiering av ett sådant
projekt. Den så kallade batteribacken är K-märkt och kan därför inte tas bort.
Ledningskontoret delar tekniska förvaltningens bedömning av förutsättningarna för projektet och tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Förslaget avslås.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-04-16
Dnr TN 2006/0542 31

TN § 100 Medborgarförslag. Vägtunnel på parkeringsplats
mellan Visby Havsbad till Nordergravar
Tekniska förvaltningen 2006-03-24
Au § 94

Gunnar Ödin föreslår i ett medborgarförslag:
”Bygg vägtunnel ute i havet, och en stor parkeringsplats mellan tunneln
och nuvarande strandlinje”. Sträckan som avses är från Kruttornet och
norrut i höjd med att ringmuren vinklar mot öster.
Vidare föreslår Gunnar Ödin:
”För övrigt tycker jag att Batterikullen kan tas bort. Den har väl ingen
funktion längre och är väl knappast något trevligt minnesmärke”.
Förvaltningens yttrande:
Att bygga en tunnel och fylla ut i havet kräver vattendom och vidare krävs
tillstånd av de antikvariska myndigheterna..
Den så kallade batteribacken är K-märkt och kan därför inte tas bort.

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

Att avslå medborgarförslaget.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 18

2006-08-21

Utbyggnad för affärer och parkering vid
Hemköp. Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 206

•

Ledningskontoret 2006-05-16

•

Medborgarförslag 2006-03-23

•

Tekniska nämnden 2006-05-31, § 142

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.

Bygg ett etage till över Hemköps parkeringen, för
parkering. Bygg sedan affärer och biograf över
detta. Med rätt arkitekt bör det bli snyggt och
användbart.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Parkeringsproblemen under sommaren skulle
minska och man får det omtalade biocentrat samt
plats för ytterligare butiker på taket. Ev. kan två
etage få plats utan att det ser störande ut.
Brandstationen som i nuvarand skick inte gör någon
glad kan byggas bort.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2006 - 03 - 23

Namnteckning
Namnförtydligande

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 206
Au § 186

Medborgarförslag. Utbyggnad för affärer och parkering vid Hemköp
KS2006/0163-10
- Medborgarförslag 2006-03-23
- Tekniska nämnden 2006-05-31, § 142
- Ledningskontoret 2006-05-16

Björn-Erik Franzén har i medborgarförslag föreslagit att två ”våningar” till ska
byggas över parkeringen vid Hemköp Öster och att det första planet ska användas
för ytterligare en parkering och det andra för affärer och biograf.
Tekniska nämnden har tillstyrkt tekniska förvaltningens förslag att den framförda
idén ska prövas i den pågående översynen av Östercentrum. Ledningskontoret
föreslår att det förslaget tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget överlämnas till pågående utredning om utveckling av
Östercentrum.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1(1)
2006-05-16

Dnr 2006/0163-10

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag: Bygg flera etage över parkeringsdäcket på öster i Visby
Bakgrund
Björn-Erik Franzén föreslår i ett medborgarförslag att parkeringsdäcket på
öster skall byggas på med ett etage till för parkering samt ytterligare ett etage
för affärer och biograf.
Bedömning
Tekniska förvaltningen föreslår i ett yttrande att medborgarförslaget skall prövas i pågående projekt rörande översyn av Östercentrum.
Inom ledningskontoret pågår, i samverkan med fastighetsägare och rörelseidkare, ett projekt avseende Östercentrums framtida utveckling. Trafik- och parkeringsfrågor är givetvis viktiga delar i detta arbete, liksom frågan om eventuellt tillskapande av ytterligare ytor för olika verksamheter. Ledningskontoret
delar därför tekniska förvaltningens förslag att medborgarförslaget bör överlämnas till pågående arbete med Östercentrums utveckling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget överlämnas till pågående utredning om Östercentrums utveckling.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-05-31

Dnr TN 2006/0620 30

TN § 142 Medborgarförslag. Parkeringsdäck på Öster
Tekniska förvaltningen 2006-05-04
Au § 128

Björn-Erik Franzén föreslår i ett medborgarförslag:
”Bygg ett etage till över Hemköps parkeringen, för parkering. Bygg sedan
affärer och biograf över detta. Med rätt arkitekt bör det bli snyggt och
användbart”.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Inom ledningskontoret pågår ett projektgruppsarbete Översyn av
Östercentrum. Medborgarförslaget bör enligt vår uppfattning utvärderas i det
arbetet.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslaget om att bygga ett etage
över parkeringsdäcket på öster skall prövas i projektgruppsarbetet,
Översyn av Östercentrum.
_____

Tekniska nämndens beslut
• Enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 19

2006-08-21

Skyltar med ”Välkommen till Gotland”.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-06-15, § 207

•

Ledningskontoret 2006-05-15

•

Medborgarförslag 2006-04-10

•

Tekniska nämnden 2005-05-31, § 136

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.

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 207
Au § 187

Medborgarförslag. ”Välkommen-skylt”
KS2006/0213-10
- Medborgarförslag 2006-04-10
- Tekniska nämnden 2006-05-31, § 136
- Ledningskontoret 2006-05-15

Fredrik Lönngren har i medborgarförslag föreslagit att en skylt med texten
”Välkommen till Gotland kulturens ö” ska sättas upp i färjeterminalens ankomsthall, på lämplig plats vid väg där bilar passerar och på flygplatsen.
Tekniska nämnden har överlämnat tekniska förvaltningens utlåtande till kommunstyrelsen. Rent principiellt förespråkas en plan för information i det offentliga
rummet och som exempel anges skyltningen av världsarvet och den brunvita
turistskyltningen. Värdet av att bara sätta upp en skylt, utan att åtgärden utvärderas, ifrågasätts. Skyltar i anslutning till Färjeleden och vid vägen till flygterminalen bedöms vara möjliga ur trafiksynpunkt. Kostnaden beräknas till ca 70 000 kr
per skylt. Bygglov krävs. Behovet av skyltning inne i färjeterminalens ankomsthall
bedöms vara tillgodosett. Flygterminalen förvaltas inte av kommunen.
Ledningskontoret: Kommunstyrelsen har tidigare mottagit ett brev med samma
syfte, där avsändaren påpekat att sådana ”Välkommen-skyltar” är vanliga på fastlandet och därför efterlyser en skylt ”Välkommen till Gotland”. Frågan utreds
inom ledningskontoret och medborgarförslaget föreslås besvarat med beskedet att
frågan om en Välkommen-till-Gotland utreds.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses bifallet med hänvisning till att frågan om
Välkommen-till-Gotland-skyltar utreds.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1(1)
2006-05-15

Dnr 2006/0213-10

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag: Skylt med texten ”Välkommen till
Gotland kulturens ö”
Bakgrund
Fredrik Lönngren föreslår i ett medborgarförslag att skyltar, med texten ”Välkommen till Gotland kulturens ö” skall sättas upp i färjeterminalens ankomstdel och där de bilburna turisterna passerar samt vid flygplatsen.
Bedömning
Tekniska förvaltningen har i ett yttrande redovisat att kostnaden för en skylt i
anslutning till väg från färjeterminalen respektive flygterminalen bedöms till
c:a 70 000 kronor vardera. Ur trafiksynpunkt bedöms åtgärden vara möjlig,
men bygglov krävs. När det gäller skyltar inne i hamnterminalen finns ett avtal med Destination Gotland, och när det gäller flygterminalen förvaltas inte
denna av kommunen. Tekniska förvaltningen anser att kommunen skall utarbeta en plan för information i det offentliga rummet.
Gotlands kommun har, genom en skrivelse till kommunstyrelsen i februari
2006, mottagit ett förslag med liknande syfte, nämligen att hälsa besökare välkomna till Gotland. Handläggning av detta ärende pågår inom ledningskontoret. Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget skall anses besvarat genom pågående handläggning av likartat ärende.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Förslagsställaren meddelas att handläggning av ärende rörande skylt
”Välkommen till Gotland” pågår inom ledningskontoret.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Lennart Johansson

Regiondirektör

Planeringsstrateg
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-05-31
Dnr TN 2006/0705 10

TN § 136 Medborgarförslag. Skylt ’”Välkommen till Gotland”
Tekniska förvaltningen 2006-05-0
Au § 122

Fredrik Lönngren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen skall sätta
upp en skylt på lämpligt ställe i färjeterminalen och där de bilburna turisterna
kommer av Gotlandsfärjan samt någonstans vid flygplatsen. På Skylten skall
stå något i stil med ”Välkommen till Gotland kulturens ö”.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Enligt förvaltningens uppfattning bör kommunen utarbeta en plan för
information i det offentliga rummet. Vi avser här bland annat skyltningen av
Världsarvet, den brunvita turistskyltningen. Vi ifrågasätter värdet av att bara
sätta upp en skylt utan att utvärdera värdet av åtgärden.
Att sätta upp en skylt i anslutning till Färjeleden bedömer vi ur trafiksynpunkt
vara möjligt likaså i anslutning till vägen in till flygterminalen. Kostnad för
sådana skyltar har bedömts till ca 70 000:- kr vardera. För uppsättning av den
här typen av skyltar krävs bygglov. När det gäller skyltar inne i
hamnterminalen är enligt vår uppfattning förslagsställarens syfte med skylt
redan tillgodosett. Tekniska förvaltningen har avtalat med Destination
Gotland om att de på skyltar i terminalen skall ge information om Gotland.
Flygterminalen förvaltas inte av kommunen och förvaltningen har inte tagit
kontakt med luftfartsverket angående någon uppsättning av skylt inom deras
område.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Förvaltningens yttrande överlämnas till kommunstyrelsen.
_____

Tekniska nämndens beslut
• Enligt arbetsutskottets förslag.
_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 20

2006-08-21

Anmälan av nya medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-06-10 från Tore Gannholm om att Gotland bör söka östatus hos EU. (Ink. 2006-06-27)

•

Medborgarförslag 2006-07-02 från Sigvard Henriksson om att stoppa utsläppen
från reningsverken. (Ink. 2006-07-06)

•

Medborgarförslag 2006-07-06 från Fredrik Lönngren om uppsättande av
gatunummerskyltar vid infarterna vid Stävens parkering från Allégatan
(Ink. 2006-07-07)

•

Medborgarförslag 2006-08-01 från August Eliasson om att Gotlands kommun
skall bojkotta israeliska varor, även inkludera idrottsligt och kulturellt utbyte.
(Ink. 2006-08-03)

•

Medborgarförslag 2006-08-01 från Wiktor Johansson om att Gotlands kommun
skall bojkotta israeliska varor, även inkludera idrottsligt och kulturellt utbyte.
(Ink. 2006-08-03)

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.

FÖR ATT UTVECKLINGEN PÅ GOTLAND SKALL TA RIKTIG FART BÖR
GOTLAND SÖKA OM Ö-STATUS HOS EU. VIDARE MÅSTE GOTLANDSPOLITIKERNA KRAFTIGT PROTESTERA MOT STOCKHOLMSBYRÅKRATINS INTENTIONER ATT GÖRA GOTLAND TILL EN
SKÄRGÅRDSÖ I STOCKHOLMS YTTRE SKÄRGÅRD

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.

OM VI GOTLÄNNINGAR INTE MANGRANT PROTESTERAR MOT STOCKHOLMSBYRÅKRATINS
FÖRSLAG ATT GÖRA GOTLAND TILL EN SKÄRGÅRDSÖ I STOCKHOLMS YTTRE SKÄRGÅRD
KOMMER DETTA ATT BLI VERKLIGHET.
FÖRSLAGET FINNS REDAN I KANSLIHUSET.
DETTA SKULLE BLI KATASTROF (forts. 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 - 06 - 10

Namnteckning
Namnförtydligande

TORE GANNHOLM
BURS GANNE 146
Postadress
634 49 STÅNGA
Adress

Fortsättning från 1:a sidans motivering:
… FÖR OSS GOTLÄNNINGAR. GOTLAND SKULLE FÖRVANDLAS TILL
EN SOMMARÖ MED SERVICE FYRA MÅNADER OM ÅRET SOM I
HUVUDSAK SKALL TILLGODOSE SOMMARBOENDE OCH TURISTER.
SERVICEN PÅ VINTERN BLIR OTILLRÄCKLIG FÖR BOFASTA.
EFTERSOM VI DÅ KOMMER ATT RÄKNAS SOM STOCKHOLMARE KAN
VI INTE LÄNGRE ÅTNJUTA NÅGON GOTLANDSRABATT PÅ FÄRJAN
EFTERSOM DET SKULLE BLI ORÄTTVIST MOT ANDRA
STOCKHOLMARE.
VÅRT FUNGERANDE LASARETT KOMMER ATT FÖRVANDLAS TILL ETT
NÄR- ELLER AKUTSJUKHUS OCH VI BLIR TVUNGNA ATT FÖR ALL
SPECIALISTSJUKVÅRD BEGE OSS TILL SÖDERSJUKHUSET.
HAR VÅRA GOTLÄNDSKA POLITIKER FULLSTÄNDIGT KAPITULERAT
FÖR STOCKHOLMSPOLITIKERS OCH BYRÅKRATERS
PÅTRYCKNINGAR?
FINNS DET VERKLIGEN INGA POLITIKER SOM VÅGAR STÅ UPP FÖR
GOTLAND?
ISTÄLLET FÖR ATT BLI EN DEL AV STOCKHOLMSBYRÅKRATIN
BEHÖVER GOTLAND MINSKA BEROENDET AV DENNA STORSTADSREGION OCH FÅ NÄRMARE KONTAKT MED EU. KUNDE VI BARA FÅ
HIT NÅGOT EU-ORGAN SKULLE GOTLAND HAMNA PÅ DEN
EUROPEISKA KARTAN. VI SKULLE BL.A. AUTOMATISKT FÅ
FLYGFÖRBINDELSER TILL EUROPAS FASTLAND. GOTLAND HAR
STORA FRAMTIDSMÖJLIGHETER OM VI KAN MINSKA BEROENDET AV
ATT ALL STYRNING MÅSTE SKE VIA POLITISKA BESLUT FATTADE I
STOCKHOLM.
GOTLANDS CHANS TILL UTVECKLING FINNS INOM ÖSTERSJÖOMRÅDET, INTE INOM STOCKHOLMSREGIONEN. DÄRFÖR MÅSTE VI
SATSA PÅ EU OCH ÖSTERSJÖOMRÅDET OM VI VILL ÖVERLEVA.
GOTLAND MÅSTE LEVA UPP TILL ATT BLI ”NAVET I HAVET”.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Stoppa utsläppen från Östersjön. Vi föreslår att vattnet som behandlats i
reningsverken går vidare till dammar med biologisk rening innan de släpps ut
till Östersjön. Vi föreslår också att det blir separat biogasutvinning från slammet
(så kan vi köra bilarna på gasen) och gödsla energigrödor som salix och
hampa med slammet.

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.

Vi vill ha slut på utsläppen från reningsverken i Ljugarn och Katthammarsvik.
Utsläppen fungerar ungefär som att ge en cancersjuk människa fel medicin det gör bara sjukdomen värre.
Så är det med havet utanför Gotland eftersom det inte är några hälsoprodukter
direkt som kommer ut från "reningsverken".
Ska Gotland vara ekokommun? Lev då upp till det och håll inte bara på med
tomt prat! Nu har vi chansen att visa att Gotland verkligen bryr sig om
Östersjön.

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 - 07 - 02

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Sigvard Henriksson

Box 105
621 23 Ljugarn

Postadress

Östra Gotlands Fiskvård Vilt & Fritid
c/o Sigvard Henriksson
Box 105, 620 16 Ljugarn
073-730 61 71

Kommunfullmäktige
Gotlands kommun

Medborgarförslag "Satsa på fiskvård och fisketurism"
Undertecknad och föreningen Östra Gotlands Fiskvård Vilt & Fritid låg bakom en
fiskvårdsmotion som lämnades in 1997-12-15, diarienummer KF § 23396/219593.
Uppenbarligen har det inte hänt något med den trots att den bifölls då. Vi har också
tillskrivit såväl kommunfullmäktiges ordförande som kommunstyrelsens ordförande men
inte fått något svar. Hur ska vi uppfatta det? Det känns som ett hån mot oss som vill
göra något för Gotland!
Hoppas det går bättre den här gången att få er som styr på ön att förstå att det är möjligt
att skapa intäkter och jobb. Vi kalkylerar med att en utvecklad fisketurism skulle kunna ge
Gotland 200 miljoner i bruttointäkter per år – dessutom på den del av året när övriga
besöksnäringen går på lågvarv. Kommunen skulle då kunna anställa 20 personer som på
heltid kunde ägna sig åt fiskvård på hela ön. Dessutom skulle man kunna anställa 2
personer som söker pengar genom EU m.fl. för ytterligare investeringar som kan vara
självfinansierade. Det som mest bromsar utvecklingen idag är brist på kontanta medel för
att göra nödvändiga investeringar. Och sen gör förstås skarvarna och hägrarna det surt
för oss men det kan vi nog leva med om vi får stöd från Gotlands kommun att satsa på
utveckling!
Fullfölj beslutet i motionen som togs 1997!
För Östra Gotlands Fiskvård Vilt & Fritid

Sigvard Henriksson, ordförande
PS. Vill ni ha referenser på andra kommuner som satsat och lyckats, t.ex. Krokoms
kommun, kontakta gärna oss. V i har varit där på besök.

Bilaga
Till medborgarförslag "Satsa på fiskvård och fisketurism"

Nödvändiga åtgärder
1. Inventering och vattensystemsutredning av samtliga på Gotland. Åarna från
Katthammarsvik i norr till Tuten i söder har vi redan rekognoserat och gjort utredningar
av vattensystemen. Vi har dokumenterat och fört över det till tre olika sorters
fiskvårdsplaner: fiskvårdsplaner för åarna, våtmarksplaner och myrplaner.
2. Stöd anläggandet av våtmarker/fågelsjöar i gamla dikade myrar och igenväxta vätar för att
säkra vattenföring året runt i åarna. De fungerar dessutom som vattenreservoarer som
säkerligen påverkar grundvattennivåerna och dessutom gynnar de fågellivet och ökar den
biologiska mångfalden. I vårt verksamhetsområde har vi redan medverkat till att anlägga
ett par våtmarker/fågelsjöar och fler är på gång.
3. Röj bort vandringshinder i åarna kompletterat med iläggning av död ved samt
genomkrattning av befintligt lekbäddar.
4. Några lämpliga åar bör speciellt anpassas för gäddornas och abborrarnas krav på
lekplatser.
Allt arbete måste naturligtvis ske i samarbete med Länsstyrelsen som också genom t.ex.
skogsvårdsenheten kan genomföra en del arbete. Kommunens eget Arbetscentrum har hjälpt
oss med en hel del arbeten, vilket vi är tacksamma för, och de har byggt upp en kompetens
men kan säkert utveckla den sidan ännu mer och jobba på andra delar av ön också.
Fiskvården kan även kombineras med friskvård i form av t.ex. vandringsleder i anslutning till
de vackra åarna och fågelsjöarna. I Ljugarn samarbetar Östra Gotlands Fiskvård Vilt & Fritid
med Ljugarns sockenutvecklingsgrupp om att anlägga vandringsleder i området.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Sätt upp gatunummerskyltar vid infarterna till
Stävens parkering från Allégatan.

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.

Avsaknaden av gatunummerskyltar gör det
besvärligt för de som inte är så bevandrade inom
området. Visserligen finns numrering på husen men
den är svår att se från parkeringen.

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 - 07 - 06

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 yrkar att Gotlands kommun skall bojkotta
israeliska varor. Bojkotten skall inkludera idrottsligt
och kulturellt utbyte.
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 bifogat dokument.

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 - 08 - 0 1

Namnteckning
Namnförtydligande

August Eliasson
Hejnum Suderbys 175
Postadress
620 43 Tingstäde
Adress

Medborgarförslag – Bojkotta Israeliska varor
Sommarens sol, värme och efterlängtade semester har överskuggats av att staten Israels
missiler bombar sönder och samman Libanon och Palestinska Gazaremsan. Hundratals civila
har dödats och hundratusentals är på flykt eller belägrade. Vägar, broar, kraftverk och
vattenförsörjning bombas för att civilbefolkningen ska drabbas. Helt i strid mot folkrätt och
avtal som reglerar krigföring. Israels premiärminister Olmert säger att "detta är det pris det
libanesiska folket får betala för att dom inte avväpnat Hizbollah". Samma Olmert som
förklarat terrorbombningarna över Gaza med orden "i natt skall inte en enda palestinier kunna
sova". Så talar den som visar totalt förakt för människoliv och andra folks rätt att leva i fred.
Så talar en statsterrorist! I skrivande stund upprörs en hel värld över den brutala attacken på
staden Qana, där såväl FN-personal som oskyddade civila massakrerats av den israeliska
militärmakten. I ruinerna efter sönderbombade bostadshus har räddningsarbetare grävt fram
mammor som klädda i pyjamas krampaktigt kramar om sina barn! Det är vad Israels
"terroristbekämpning" innebär i praktiken!
Ändå är den nu pågående offensiven mot Libanon och Gaza bara det mest brutala och tydliga
uttryck för det förtryck och den terror Israel utövat dagligen i över femtio års tid. För folket i
Libanon är det nu pågående anfallet ytterligare ett i raden av övergrepp som Israel gjort sig
skyldigt till sedan bombningarna i mitten av 1970-talet, invasionerna 1978 och 1982 samt den
27 år långa ockupationen av Södra Libanon. Det israeliska förtrycket av palestinierna
manifesteras dagligen av dödsoffer, sårade, raserande av infrastruktur, massgripanden,
interneringar utan rättsliga prövningar, etc. Dagligen tvingas palestinier passera välbevakade
och nitiskt granskande gränskontroller mellan israeliska bosättningsområden och palestinskt
territorium, och
omringas av den apartheidmur Israel byggt runt Västbanken som
spärrar in Palestinierna i ett gettoliknande område. Israel ockuperar, helt i strid mot
internationella lagar och konventioner, ett territorium och ett helt folk. Israel bryter dagligen
mot de mänskliga rättigheterna och har genom historien trotsat en stor mängd FN-resolutioner
som bl.a. krävt att den olagliga ockupationen skall upphöra samt att de fördrivna palestinierna
skall tillåtas återvända hem.
Palestiniernas utsatta situation är en konkret verklighet som är skapad av Israel och som starkt
måste kritiseras och trängas tillbaka. Det är endast palestinierna som själva kan nå sitt mål, sin
befrielse, men vi i Sverige och på Gotland måste visa vår sympati med det palestinska folket
och vårt starka avståndstagande från den inhumana israeliska politiken.
Den folkliga opinionen mot koloniala statsbildningar och imperialistiska övergrepp mot stater
är inte ny. Det räcker att nämna stödet för den svarta majoritetsbefolkningens kamp i
Sydafrika mot apartheidregimen och för det vietnamesiska folkets kamp för ett eget land. Inte
sällan har de svenska solidaritetsyttringarna rest kravet på en ekonomisk bojkott av den
förtryckande och materiellt starkare och rikare parten. Bojkott är ett legitimt
påtryckningsmedel som den lilla människan kan bidra med för att påverka utvecklingen i en
mer rättvis och etiskt riktig utveckling. Kan vi stilltagande åse utvecklingen av
Palestinakonflikten och samtidigt säga till våra nästkommande att "vi visste ingenting"? Vi
menar att för humanister är detta är en omöjlighet.
Om man menar allvar med sitt politiska engagemang så ställer det krav på förändringar. Inte
sällan ställer det krav på radikala sådana. En kommunal bojkott av israeliska varor är ett
exempel på detta som skulle få effekter långt utöver kommunens gränser och vars påverkan

kan få andra kommuner, och till och med handelskedjor, i Sverige och världen att följa
med i exemplet. Vi har mö jlighet och skyldighet att göra något. Det finns substitut
till israeliska varor. Det gäller bara att ha kurage att finna dem.
Vi, undertecknare av detta medborgarförslag, yrkar att Gotlands kommun inför en kommunal
bojkott av israeliska varor. Varor från Israel skall inte tillåtas serveras i matsalar inom
kommunens barn- och skolbarnsomsorg, kommunala skolor, vårdinrättningar och
äldreboenden. Kommunen skall inte heller köpa in elektronik eller andra produkter till den
kommunala verksamheten som är producerade i Israel. Likaså skall bojkotten inkludera
idrottsligt och kulturellt utbyte.
Visby den 31/7 2006
Wictor Johansson & August Eliasson

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag yrkar att Gotlands Kommun skall
bojkotta isrealiska varor. Bojkotten skall
inkludera idrottsligt och kulturellt utbyte.
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 bifogat dokument.

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 - 08 - 0 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Wictor Johansson
Snäckers Kappelshamn
Postadress
620 34 Lärbro
Adress

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärenden 21-32

2006-06-19

Interpellationer
Innehåll

21 Lars Thomssons (c) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (s) om den s.k. Gotlandsmodellen av avloppsbevattningsdammar

22 Torgny Lihnells (mp) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (s) och miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Jan
Grimlund (mp) om konflikt gällande bevattningsdammarna i Roma

23 Lilian Virgins (s) interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jan
Lundgren (s) om tillgänglighet till lokaler och allmänna platser för alla
samhällsmedborgare

24 Stefan Nypelius´(c) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (s) om ökad tillgänglighet för funktionshindrade genom lättillgänglig
information på skyltar i form av symbolspråk

25 Christer Mattssons (c) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (s) om motion gällande parkeringssituationen vid Hemse
vårdcentral

26 Stefan Nypelius´ (c) interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jan
Lundgren (s) om ungdomsarbetslösheten på Gotland

27 Eva Nypelius (c) interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jan
Lundgren (s) om att öka befolkningen på Gotland

28 Britt-Marie Klintströms (c) interpellation till kommunalrådet Björn Jansson
(s) om rekrytering av kvalificerad personal till äldreomsorgen

29 Barbro Ronstens (c) interpellation till kommunalrådet Åke Svensson (s) om
psykiatrin på Gotland

30 Torsten Gislestams (c) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (s) om återvinningsgård intill Burgsviks samhälle

31 Elias Özyurt-Eldenbloms (-) interpellation till kultur- och fritids-nämndens
ordförande Anne Ståhl Mousa (s) om Mångkulturåret 2006

32 Elias Özyurt-Eldenbloms (-) interpellation till kommunalrådet Sonia Landin
(s) om mångfaldsarbete i Gotlands kommun

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

Interpellationer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-08-21
_________________________________________________________________

Interpellation
Till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Angående Gotlandsmodellen med avloppsbevattningsdammar
Enligt tidningsartiklar så är stora förändringar att vänta för Roma avloppsanläggning. Är det
ett första steg att ödelägga den så framgångsrika Gotlandsmodellen med
avloppsbevattningsdammar? Jag blir mycket orolig när jag ser hur resonemangen förs med
Romaanläggningen. Gotlandsmodellen är ett miljömässigt mycket vettigt alternativ som
bygger på kretsloppsprincipen, dessutom är det ett vinn-vinn upplägg för kommunen och
lantbruket ekonomiskt sett. Den modellen borde utvecklas och inte avvecklas! Med anledning
av det ställer jag följande frågor.
•

Vad kommer att hända med Roma avloppsanläggning och varför?

•

Hur kommer övriga avloppsbevattnings anläggningar att beröras?

•

Planeras stora förändringar även för övriga avloppsanläggningar på Gotland?

Vänge 2006-04-24
Lars Thomsson Centerpartiet

Interpellation
Till ordföranden i Tekniska nämnden och till ordföranden i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
angående:
Konflikt om miljöprojekt

Enligt artiklar i dagstidningarna kan en långdragen konflikt mellan Gotlands kommun och
delägarna i bevattningsföretaget Björkös samfällighetsförening leda till att den så omtalade
Gotlandsmodellen försvinner.
Det handlar om bevattningsanläggningen i Roma, en av de anläggningarna på ön där
kommunen i samverkan med traktens bönder har löst frågan om hur man ska ta hand om
avloppsvattnet samtidigt som bönderna får sitt behov av bevattningsvatten tillgodosett.
Den så kallade Gotlandsmodellen beskrivs i en av Ekokommun Gotland utgiven broschyr,
”Det hållbara samhället”, som ett av tolv energi- och miljöprojekt, som ska göra Gotland till
ett centrum för hållbar utveckling.
Enligt tidningsartikeln kommer resterande vatten nu att släppas ut i en kanal för att få
småningom (via Dalhemsån?) rinna ut i Östersjön.

Interpellationer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-08-21
_________________________________________________________________

Vi vill nu ha svar på följande frågor:
1. Hur vill ni kommentera ovanstående tidningsuppgifter?
2. Hur har de senaste samtalen mellan kommunen och markägarna utfallit? Finns det
någon positiv, för miljön, utveckling i sikte?
3. Det som förut beskrivits som en ”vinn-vinn”-situation, där alla vunnit på att
Gotlandsmodellen funnits, kommer sannolikt att bli en ”förlora-förlora”-situation.
Vilka är i så fall de stora förlorarna i detta ”spel”? Finns det någon vinnare?
4. Det finns liknande miljöprojekt i Havdhem, Hemse-Alva, Väskinde och Träkumla.
Kommer även dessa projekt att få en annan inriktning än den nuvarande? Vilka risker
finns det i så fall för miljön på dessa orter och i recipienten Östersjön?
5. Vilken roll har Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen i allt detta?
Visby 2006-04-24
Torgny Lihnell
Miljöpartiet de gröna på Gotland

Interpellation av Lilian Virgin till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren.
Tillgänglighet till lokaler och allmänna platser för alla samhällsmedborgare.
Den svenska handikappolitiken utgår från att personer med funktionshinder är medborgare
med samma rättigheter och skyldigheter som andra. För att skapa ett tillgängligare samhälle
har riksdagen bland annat beslutat om den ändring i plan- och bygglagen som ger
fastighetsägarna ett ansvar att ta bort enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit
allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Lagen antogs av riksdagen i maj 2000 och
ändringen trädde i kraft den 1 juli 2001. Enkelt avhjälpta hinder skall vara undanröjda 2010.
Boverkets uppföljning visar att nästan 70 procent av landets fastighetsägare inte känner till
föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder och bara 60 procent tror att de hinner åtgärda
hindren i tid till 2010.
Genom att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i den byggda miljön underlättar vi för barn, äldre
och människor med funktionsnedsättning att ta sig fram och att använda lokaler och allmänna
platser. Byggnadsnämnden i Gotlands kommun ansvarar för tillsynen av att de enkelt
avhjälpta hindren undanröjs. Byggnadsnämnden har också genom stadsarkitektkontoret gått ut
med information och reglerna. Broschyrer, lokalradio, annonsering och hemsida har använts
för informationen. Byggnadsnämnden har också möjlighet att ingripa mot fastighetsägare som
underlåter att undanröja enkelt avhjälpta hinder.
Kommunens agerande har stor betydelse för reglernas genomförande. Kommunerna har ofta
dubbla roller som ägare av publika lokaler och allmänna platser och även som
tillsynsmyndighet enligt PBL. Genomslaget av den nya lagstiftningen är mycket beroende av
hur kommunen agerar i sin roll som ägare av lokaler och allmänna platser.
Kommunen är den största fastighetsägaren när det gäller publika lokaler på Gotland. Även de
flesta allmänna platserna som gator, torg och parker har kommunen som huvudman. Mot den
bakgrunden är kommunens insatser för att genomföra tillgänglighetsreformen kanske de mest
betydelsefulla. Jag menar att kommunen skall vara en föregångare när det gäller att åtgärda
enkelt avhjälpta hinder i de egna fastigheterna och på de allmänna platserna.
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Utgångspunkten är att alla enkelt avhjälpta hinder skall undanröjas direkt. Om det av något
skäl finns anledning att senarelägga undanröjandet så är det möjligt under förutsättning att
man preciserar det i en plan. Regeringen har i olika sammanhang förordat att kommunerna
upprättar särskilda tillgänglighetsprogram. I ett sådant program kan riktlinjer ges för hur
villkoren för dem som har nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga skall förbättras. Det har
också visat sig att i de kommuner där man utarbetat sådana program går förbättringsarbeten
väsentligt fortare än i de kommuner där program saknas.
Utifrån det anförda är mina frågor:
1. Hur går arbetet med att identifiera och åtgärda de enkelt avhjälpta hindren för publika
lokaler i kommunens eget fastighetsbestånd och på allmänna platser?
2. Kommer riksdagens och regeringens mål att alla enkelt avhjälpta hinder skall vara
åtgärdade senast under år 2010 att uppnås för kommunens egna lokaler och allmänna
platser?
3. Om målen inte nås, hur ser tidsplanen ut?
Lilian Virgin (s)

Interpellation
Till Byggnadsnämndens ordförande
Bo Björkman

Angående ökad tillgänglighet genom bildstöd
Gotlands kommun inventerar tillgängligheten till alla offentliga miljöer för funktionshindrade.
Alla enkelt avhjälpta hinder skall vara undanröjda 2010 då en lag träder i kraft.
I arbete tar man bl.a. fram tillgänglighetsguiden där följande åtgärder lyfts fram
• Ramper vid stegvisa nivåskillnader
• Trösklar avfasas eller tas bort
• Dörrautomatik vid tung dörr
• Trappor och ramper kompletteras med rätt utformade ledstänger på båda sidorna och
kontrastmarkeringar
• Reklamskyltar och inredning flyttas för att få större passagemått
• Åtgärda utstickande inredning eller byggdel
• Skyltning görs lättbegriplig och lättläst
• Öka hörbarhet genom att minska störningar från ventilationssystem, datorer, maskiner
mm
• Förbättra ljusförhållanden och minska bländning från fasta ljuskällor
• Sänka högt placerade telefoner, biljett- eller kö-automater mm
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•

Flytta felplacerade manöverdon och knappar för dörröppnare och hissar
Flytta eller komplettera beslag i handikapptoaletter

Huvuddelen av punkterna berör åtgärder för att underlätta för personer med nedsatt rörlighet
eller med nedsatt syn.
En grupp av personer i samhället har svårt att ta till sig det skrivna ordet, varför de är i behov
av bildstöd eller symboler för att förstå budskapet.
Med anledning av detta undrar jag:
Hur ser situationen ut på Gotland med symbolspråk för lättillgänglig information?
Bro 060420
Stefan Nypelius (C)
Överlämnad till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s)

INTERPELLATION
2006-06-19
Till
Tekniska nämndens ordf.
Tommy Gardell
Ang motion om parkeringssituationen vid Hemse vårdcentral.
Med anledning av motionen om parkeringssituationen vid Hemse vårdcentral
vilken fullmäktige biföll, som undertecknad tillsammans med Gösta Hult och
Torsten Gislestam inlämnat frågar jag:
Varför har ingenting hänt?
Havdhem 19 juni 2006
Christer Mattsson ( c )
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INTERPELLATION
2006-06-19
Till
Kommunstyrelsens ordförande
Jan Lundgren
Ungdomsarbetslösheten på Gotland
I arbetsförmedlingens senaste rapport redovisas att ungdomsarbetslösheten
på Gotland är fortsatt högre än i övriga landet.
Med anledning av detta frågar jag följande:
• Vilka åtgärder har Gotlands kommun vidtagit för att minska
ungdomsarbetslösheten?
• Ser du några faror i den höga ungdomsarbetslösheten?
• Är du nöjd med att ungdomsarbetslösheten är högre på Gotland än
rikssnittet?
Visby 2006-06-19
Stefan Nypelius, centerpartiet
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INTERPELLATION
2006-06-19
Till
Kommunstyrelsens ordförande
Jan Lundgren
Öka befolkningen
I samband med kommunstyrelsens behandling av budget för 2005 gavs följande uppdrag:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att aktivt marknadsföra Gotland som en attraktiv plats att
leva och bo på, samt informera om vikten av att de som har sin huvudsakliga bosättning på
Gotland också mantalsskriver sig här för att öka befolkningen och skatteunderlaget. Speciella
riktade insatser bör göras mot olika grupper, såsom t.ex. högskolestuderande.
Uppdraget var alltså att aktivt marknadsföra Gotland som en attraktiv plats att leva och bo på.
Dessa frågor är högaktuella och diskuterades även i samband med årets budgetarbete. För att
bland annat underlätta planering av boende och service är det viktigt att de som har sin
huvudsakliga bosättning på Gotland också är skrivna här. Vad jag vet har vi inte fått någon
återrapportering på uppdraget och därför ställer jag nu ett antal frågor om detta.
Mina frågor:
1.
Hur långt har arbetet kommit med detta uppdrag?
2.
Vilka aktiva insatser har genomförts?
3.
Har några riktade insatser genomförts mot olika grupper, till exempel
kommunanställda och studenter vid Högskolan på Gotland?
4.
När kan vi förvänta oss en rapport av åtgärder och resultat?
Lokrume 2006-06-19
Eva Nypelius, centerpartiet
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INTERPELLATION
2006-06-19
Till
Kommunalråd
Björn Jansson
Ang rekrytering av kvalificerad personal till äldreomsorgen.

Att arbeta inom vård och omsorg är inte så attraktivt längre om man ser på
antalet sökande till gymnasieskolans Vård-och omsorgsprogram.
Vårdrelaterade yrken har ingen status hos unga. Det är bl.a. tålamodskrävande,
fysiskt tungt och låg lön. Hur kan vi få en bättre status att arbeta t.ex. inom
äldreomsorgen? Är Gotlands kommun en attraktiv arbetsgivare?
Med anledning av ovanstående frågar jag följande:
• Hur ser du på rekryteringen av personal till vården?
• Vad görs för att få en bättre status på vårdyrken?
Visby 19 juni 2006
Britt-Marie Klintström ( c )
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INTERPELLATION
2006-06-19
Till
Kommunalrådet
Åke Svensson
Psykiatrin på Gotland
Att psykiatrin inte fungerar särskilt väl vet vi. Bakgrunden till detta kan sökas på
flera plan.
Med anledning av detta frågar jag följande:
• Vad görs för att förändra för gruppen av psykiskt sjuka?
• Hur ser rekryteringen av personal ut?
• Kommer det att inrättas fler slutenvårdplatser?
Visby 2006-06-19
Barbro Ronsten, centerpartiet
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Interpellation
2006-06-19
Till ordföranden i Tekniska nämnden
Tommy Gardell

Ang. återvinningsgård intill Burgsviks samhälle
Sedan flera år har det pågått planering av en återvinningsgård intill
Burgsviks samhälle.
Mina frågor är följande:
Hur långt har arbete framskridit?
När beräknas den planerade anläggningen att stå klar?
Hamra den 18 juni 2006
Torsten Gislestam
Interpellation till kultur– och fritidsnämndens ordförande Anne
Ståhl Mouse angående

Mångkulturåret 2006

Regeringen har utlyst 2006 till ett Mångkulturår. Syftet med ett
mångkulturår är att långsiktigt bättre kunna spegla och införliva den
etniska och kulturella mångfald som finns i dagens Sverige.
Jag vill ställa följande fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande:
Kultur- och fritidsnämnden att på något vis har uppmärksammat eller ska
uppmärksamma det av regeringen utlysta Mångkulturåret?
Visby, 2006-06-19
Elias Özyurt Eldenblom

Interpellationer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-08-21
_________________________________________________________________

Interpellation till kommunalrådet Sonia Landin
Mångfaldspolicy för Gotlands kommun 2004-2006, fastställd av
kommunfulmäktige den 16 augusti 2004.
Mina frågor till kommunalrådet är följande:
•

Hur långt har kommunen kommit i arbetet med att utveckla ett
aktivt mångfaldsarbete i sin egen organisation med mångfaldsplan?

•

Hur är situationen på arbetsmarknaden för invandrare och flyktingar
i Gotlands kommun?

Visby, 2006-06-19
Elias Özyurt Eldenblom
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Information:
• Tilläggsanslag för lokalanpassning i f.d.
Mariahemmet
Innehåll
•

Kommunstyrelsens beslut 2006-06-15, § 209

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-06-15
2006-06-08

Ks § 209
Au § 190

Begäran om tilläggsanslag för lokalanpassning f.d. Mariahemmet
KS2006/0297-04
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-05-08
- Arbetsutskottet 2006-05-15, § 146
- Ledningskontoret 2006-06-09

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt 1 mnkr i tilläggsanslag för ombyggnad
av lokaler i f.d. Mariahemmet som ska tas i bruk för scanning av handlingar. Vid
budgetberedningen återremitterades frågan till ledningskontoret inför en planerad
behandling i juni.
Ledningskontoret tillstyrker framställningen under förutsättning att den
avsiktsförklaring som träffats med Karolinska universitetssjukhuset om samarbete
resulterat i ett avtal om att för sjukhusets räkning tillhandahålla scanningtjänster.
Kommunstyrelsens beslut
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas 1 mnkr i tilläggsanslag för anpassning
av lokaler för skanningprojektet, under förutsättning att bindande avtal enligt
avsiktsförklaringen träffats innan lokalanpassningen genomförs.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tekniska nämnden för kännedom
Kommunfullmäktige för kännedom

