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Delårsrapport 2:2006

Anna-Lena Gutedal och Göran Gyllenkrok, ledningskontoret, redogjorde
översiktligt för delårsrapport 2:2006 där prognosen för resultatet visade ett
överskott på 70 mnkr (budget: 15 mnkr), vilket skulle jämföras med bedömningen
i den förra delårsrapporten, 33 mnkr. Verksamheten i nämnderna visade ett
överskott på drygt 29 mnkr: Social- och omsorgsnämnden beräknade ett överskott
på drygt 35 mnkr men hälso- och sjukvårdsnämnden ett underskott på drygt
8 mnkr. Räddningstjänsten och tekniska nämnden beräknade underskott på
ca 1 mnkr vardera. Intäkterna i finansförvaltningen hade reviderats: Realisationsvinsterna vid försäljning av fastigheter hade räknats upp med 21 mnkr och skatteintäkterna med 22 mnkr.
Kommunstyrelsens beslut
• Delårsrapporten 2:2006 överlämnas till kommunfullmäktige.
•

Räddningstjänsten, och de nämnder som redovisar negativa prognoser, hälsooch sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden, ska vidta åtgärder för att säkra
ett resultat i balans vid utgången av år 2006 och lämna en preliminär
redovisning för planerade åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskotts
förestående budgetavstämning i oktober.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Räddningstjänsten
Tekniska nämnden
Ledningskontoret: Ekonomiteamet

2006-09-29

1(1)
Dnr

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunfullmäktige

Delårsrapport 2 – 2006 januari-augusti
Ledningskontoret har upprättat en delårsrapport för perioden januari till
augusti 2006 samt en prognos för helåret. Prognosen för helåret visar på ett
överskott på 70 mkr. Nämnderna prognostiserar ett överskott med 30 mkr
mot budget. De nämnder som befarar ett underskott har givits uppdrag att
vidta åtgärder som leder till en ekonomi i balans vid årsskiftet.
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Delårsrapport 2 2006 – januari till augusti samt
helårsprognos
Förvaltningsberättelse
Sammanfattning
I Gotlands kommun tillämpas målstyrning enligt modellen balanserade
styrkort där kommunövergripande mål satts för de olika perspektiven
(brukare/kund, medarbetare/ledare, ekonomi, processer och samhälle).
Uppföljning av koncernens styrkort kommer i huvudsak att ske i samband med
årsredovisningen. Nämnderna tar fram egna styrkort som gäller från 2006.
I delårsrapporten stäms ekonomiperspektivet av för kommunen förutom att
avstämning av ekonomisk styrning och uppföljning sker genom ett antal frågor
till förvaltningarna vid årsskiftet. För perspektiven medarbetare/ledare och
samhälle följs några av styrtalen upp, se resp avsnitt. Brukare/kunder samt
processperspektiven följs upp via frågor till förvaltningarna i samband med
årsredovisningen. Vidare pågår framtagande av mått som beskriver tillgänglighet och produktivitet. Redovisning av dessa sker i samband med årsredovisningen. Händelser och förhållanden som kan ha påverkan på utvecklingen på
Gotland redovisas under avsnittet Samhälle.
Det prognostiserade årsresultat uppgår till 70 mkr vilket får anses som mycket
bra. Nämndernas nettoresultat är positivt och uppgår till 30 mkr och för finansförvaltningen prognostiseras också en positiv avvikelse. Några nämnder
prognostiserar ett underskott: hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden
samt räddningstjänsten. Dessa nämnder kommer att redovisa åtgärder för att
nå en ekonomi i balans till årsskiftet.
Bokslutet som har upprättats för perioden januari till augusti 2006 visar ett
resultat på 122 mkr. Bedömningen är dock att överskottet för perioden kommer att minska till årsskiftet bl a beroende på att semesterlöneskulden kommer
att öka för helåret liksom pensionsskulden. Nämndernas resultat för perioden
uppgår till 44 mkr mot budget.
Årets investeringsbudget uppgår till 408 mkr, av detta beräknas ca 350 mkr
användas. Detta måste anses som mycket högt och det är viktigt att investeringarna kan finansieras med egna medel så att inte upplåning måste ske.
Ambitionen framöver är att investeringsnivåerna måste sänkas.
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Ekonomi
Uppföljning av styrtal
Bedömningen är att styrtalen som rör årets resultat, nettokostnadsökning,
minska antalet anställda med 100 samt avsättning av medel för framtida
pensioner kommer att nås. Styrtalet amortering av låneskulden med 3% dvs ca
25 mkr bör också kunna nås.

Helårsprognos + 70 mkr
Prognosen för 2006 visar på ett positivt resultat med 70 mkr vilket är bättre än
det budgeterade resultatet på 15 mkr. Det är viktigt att ha ett positivt resultat
som är så pass stort att det inte gör att en ekonomi i balans äventyras vid
oförutsedda händelser. Bedömningen är att styrtalen för ekonomiperspektivet
uppnås. Resultatet är i nivå med framgångsfaktorn ”skapa en realistisk budget
där resultatnivån långsiktigt uppgår till 2% av nettokostnaderna”. Det finns
inget underskott kvar från tidigare år enligt lagen om balanskrav. För de tre
nämnder som prognostiserar underskott förutsätts att ekonomin ändå är i
balans vid årsskiftet. Åtgärder för att undvika underskott presenteras vid
budgetavstämningen i oktober.

Periodens resultat uppgår till + 122 mkr
Periodens resultat uppgår till 122 mkr. Nämndernas budgetavvikelse för
perioden uppgår till 44 mkr. För helåret är den prognostiserade budgetavvikelsen 30 mkr. Det enskilt största underskottet återfinns hos hälso- och sjukvårdsnämnden med en årsprognos på -8 mkr. Social- och omsorgsnämnden
lämnar en årsprognos på +35 mkr, vilket är mycket glädjande då nämnden,
med undantag för 2005, under en följd av år redovisat stora underskott.
Reavinster från fastighets- och markförsäljningar ingår med 23 mkr i delårsresultatet. På helårsbasis prognostiseras reavinsterna till 45 mkr varav ca 20
mkr avser reavinster från markförsäljningar.
I periodresultatet ingår en ökning av semesterlöneskulden med ca 9 mkr. På
årsbasis beräknas semesterlöneskulden öka med 15 mkr. Semesterlöneskulden
är emellertid mycket svår att prognostisera och prognosen får betraktas som
osäker.
Finansnettot har en positiv budgetavvikelse både för perioden och för helåret.
På helårsbasis prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 11 mkr och beror
till största del på lägre räntekostnader. Genomsnittsräntan för de långfristiga
lånen var 3,7% per den 31 augusti. Det är en ökning med 0,5 procentenheter
sedan årsskiftet. Under året har riksbanken under motsvarande period höjt
reporäntan under fyra tillfällen med sammanlagt 1 procentenhet.

Skatter och bidrag
För skatteintäkterna inkl bidragsinkomster beräknas en positiv avvikelse på
17 mkr för perioden jämfört med budgeten. För helåret prognostiseras en
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positiv budgetavvikelse med 25 mkr. Budgetavvikelsen beror på att prognoserna för skatteavräkningarna 2005 och 2006 reviderats av SKL, Sveriges
kommuner och landsting, till följd av att det preliminära taxeringsutfallet för
2005 visar på en oväntat stark tillväxt av det kommunala skatteunderlaget.

Pensioner
Pensionsavsättning inklusive särskild löneskatt uppgår vid periodens slut till
170 mkr. Vid årsskiftet beräknas skulden uppgå till ca 212 mkr. Den stora
skuldökningen för helåret beror på att diskonteringsräntan för pensionsskuldsberäkningen kommer att sänkas vilket leder till ett högre nuvärde på pensionsskulden.
I prognosen för helåret ligger en sänkning av diskonteringsräntan från 3% till
2%. Diskonteringsräntan är en viktig parameter i den rekommenderade
modellen för beräkning av pensionsskulden. Diskonteringsräntan bestäms av
Finansinspektionen som avser att anpassa diskonteringsräntan till marknadsräntorna. Besked om hur stora sänkningar som kommer att göras kommer
senare under hösten. SKL rekommenderar att kommuner och landsting i sina
prognoser räkna med minst 0,5 procentenhets höjning av skulden detta år och
säger samtidigt att det är troligt att en fortsatt sänkning av diskonteringsräntan
är att vänta. I kommande bokslut föreslås att 15 mkr avsätts för ökade
pensionskostnader 2007 till följd av en ytterligare sänkning av diskonteringsräntan.
Den stora delen av skulden utgörs av kompletterande ålderspension och
merparten av skuldökningen är hänförlig till denna skuld. Pensionsförbindelsen för pensioner intjänade t o m 1997 uppgår vid periodens slut till 1 901
mkr. Vid årets slut beräknas pensionsförbindelsen uppgå till 1 899 mkr.

Investeringar
Nettoinvesteringar har skett med 207 mkr för perioden (exkl
försäljningsinkomster) vilket är ca 50 % av den totalt investeringsbudgeten för
2006 som uppgår till 408 mkr (inkl kompetteringsbudget). Enligt
nämndernas/förvaltningarnas uppskattning kommer ca 350 mkr att ha
utnyttjats till årsskiftet (86% av investeringsbudgeten). Bedömningen är dock
att investeringarna för helåret kan bli något lägre.
Fastighetsförsäljningar uppgår t o m augusti till 133 mkr. Under året har försäljningar skett till AB GotlandsHem av särskilda boenden bl a Åvallegården,
Vallemo och Illiansgården. Övriga fastigheter som sålts är bl a
Tingsbrogården, Fiskmåsen/Brömsebrolunden samt ca 50 tomträtter.
Ett antal stora investeringsprojekt kommer att ha slutförts under året bl a
Endre skola, mun- och käkcentrum och dialysavdelning på lasarettet samt
lokaler för kultur- och fritidsförvaltningen på Lövsta. Under året pågår byggnation av kongresshall, Lännaskolan i Slite, Kräklingbo skola samt stora
investeringar i VA-verksamheten (Visby avloppsreningsverk m m).
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Investeringsprognos 2007 enligt nämnder/förvaltningar (mkr)
LK
LBC
RT
KSK
TF
SAK
MHK
KFF
BUF
FHS
SOF
HSF
Totalt

prognos investeringsbudget
42,0
50,7
6,8
6,8
2,2
2,2
4,0
5,6
215,0
262,1
0,5
0,5
0,3
0,3
0,8
0,8
26,1
26,1
0,8
0,8
2,9
2,9
48,0
48,0
349,4
406,8

Medarbetare
Framtagna handlingsplaner med anledning av resultatet från
medarbetarenkäten.
Förvaltningarna har på olika sätt gått igenom medarbetarenkäten 2005 och
handlingsplaner har upprättats för de områden där förbättringar behövs. Flera
förvaltningar har presenterat och diskuterat resultatet på arbetsplatsträffar och i
samverkansgrupper och på sätt utarbetat handlingsplaner på enhetsnivå. Där så
varit möjligt har även en samlad åtgärdsplan tagits fram för hela förvaltningen.

Antal anställda
Antal tillsvidareanst
Antal tidsbegr anställda
Totalt antal anst

2005-08-31
6 475
796
7 271

2006-08-31
6 215
901
7 116

Sedan delårsbokslut 2 2005 har antalet anställda minskat med 155 personer.
Minskningen ligger helt på tillsvidareanställda som minskat med 260 personer.
Antalet tidsbegränsat anställda har ökat med 105 personer vilket kan förklaras
med framförallt antalet Plusjobb (65 st), i viss mån vikarier för friårslediga
samt anställningsstopp för tillsvidareanställningar i samband med omstruktureringar. Omstruktureringarna gäller framförallt social- och omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
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Sjuktal (sjukfrånvarotimmar i % av normaltid)
2005-08-31
6,51

2006-08-31
6,22

Sjuktalet för delåret beräknas enbart för månadsanställda vilket ger ett något
högre sjuktal än det som redovisas vid årsbokslutet då även timavlönade ingår
i redovisningen. Sjukfrånvaron har sjunkit något men inte tillräckligt litet för
att målsättningen 4,5 för helåret 2006 ska kunna nås.

Löneöversyn
Löneöversynsförhandlingarna är genomförda med samtliga fackliga organisationer. Löneökningen blev 2,7 %. Prioriteringar gjordes framförallt för kvinnodominerade grupper inom ett visst arbetsvärderingsintervall där skillnaden
mellan mäns och kvinnors löner var osakliga.

Kommentar
Data i personalsystemet har inte låsts i samband med bokslut på samma sätt
som i ekonomisystemet. Detta har fått till följd att uppgifter som redovisats i
tidigare bokslut förändrats när sena registreringar läses in retroaktivt. För att
undvika detta kommer uppgifterna fortsättningsvis att låsas på samma sätt som
i ekonomisystemet.

Samhälle
Vad gäller styrtalen för samhällsperspektivet följs de flesta upp på helårsbasis.
Ett av styrtalen som går att följa upp i tertialbokslutet är andel behöriga elever
från årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet, en minskning från 90 % 2005 till
88 % 2006. Uppföljning av en del styrtal finns redovisade under resp avsnitt.
Uppföljning av medborgarupplevelse sker under september genom en stor
medborgarundersökning (genomförs med hjälp av SCB). Resultatet presenteras i början av december och analyseras i samband med årsredovisningen.
I avsnittet i övrigt kommenteras händelser som kan vara viktiga för utvecklingen på Gotland.
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Befolkningsutveckling
Sista juni 2006 uppgick befolkningen på Gotland enligt officiell SCBstatisktik till 57 426 personer. Det innebär en minskning från årsskiftet med
62. Cirka hälften därav beror på ett negativt flyttnetto. Jämfört med läget
2004-12-31 har befolkningen minskat med 235 personer. I diagrammet visas
befolkningsutvecklingen på Gotland t o m första halvåret 2006.
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Gotlands befolkning dec 31 resp år
samt halvårsslutet 2006
Källa: SCB
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Trafiken
Upphandlingsprocessen av operatör för färjetrafiken från den 1 januari 2009
pågår. Rikstrafiken ansvarar för upphandlingen. Inför upphandlingen har
Gotland enats om gemensamma ståndpunkter för den framtida Gotlandstrafiken:
• 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.
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De organisationer på Gotland som hittills ställt sig bakom 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.

Lärande system, hållbar tillväxt och partnerskap i RTP (regionala
tillväxtprogram
Projektet, som pågår t o m 2008-06-30, syftar i första hand till att i nära
samverkan mellan Gotland och Jämtlands län utveckla en regional samsyn
kring hållbara lärande system i RTP-processen med fokus på näringslivet.
Detta kommer att ske framförallt genom utveckling av verktyg, metoder,
arbetsformer och värdegrunder för arbetet med hållbar tillväxt i 8 st pilotföretag på Gotland och i Jämtlands län.
Det första året i projektet har huvudsakligen ägnats till följande processer:
Nulägesanalys avseende hållbar utveckling för respektive län.
Kunskapsinhämtning och lärande om hållbar tillväxt.
Framtagande och utveckling av modell för arbetet med pilotföretagen.
Rekrytering av pilotföretag.
Under hösten kommer arbetet att fortgå med analys av pilotföretagen m a p
hållbarhet för att därefter komma med förslag på insatser mot en mer hållbar
tillväxt i respektive pilotföretag. Dessutom deltar projektledaren, som sakkunnig inom hållbar utveckling, i arbetet med framtagning av den nya visionen för
Gotland; Vision 2025 samt det nya gotländska tillväxtprogrammet (GTP).

Omställningsarbete
För de regioner som särskilt drabbats med anledning av försvarsomställningen
har regeringen avsatt 500 mkr att användas till utvecklingsprojekt som syftar
till att skapa hållbar tillväxt i regionerna. Gotland har äskat medel ur denna
pott med knappt 70 mkr.
I december 2005 beviljade regeringen bidrag med 30 mkr för att stärka
besöks/upplevelsenäringen och för att förstärka Gotlands roll i den ekonomiska och kulturella utvecklingen inom Östersjöområdet. Den lokala beslutsprocessen har pågått under våren och hittills har följande beslut fattats:
1. ”Roma Kungsgård – Gotlands centrum för kultur, mat, konst och design”
Projektägare: Statens Fastighetsverk
Projektet syftar till att göra grundläggande renoveringar/investeringar samt att
knyta stabila aktörer/entreprenörer till varje verksamhetsområde.
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2. ”HES Gotland – historieturism och evenemang i samverkan för utvecklad
turism”
Projektägare: Gotlands Turistförening
Projektet omfattar insatser för samverkan mellan en lång rad aktörer inom historieoch kultursektorn, idrottsrörelsen, evenemangs- och aktivitetsarrangörer och andra
intressenter inom besöksnäringen.
3. ”Företagsutveckling Gotland 2006-2007”
Projektägare: Gotlands kommun, Regionala utvecklingsteamet
Projektets övergripande syfte är att skapa förutsättningar för tillväxt i gotländska
småföretag med potential att skapa marknader utanför Gotland. Upphandling av
extern utförare pågår.
4. ”Gotlands Filmfond”
Projektägare: Gotlands kommun, Regionala utvecklingsteamet
Projektets syfte är att genom kommersiell investering i tre till fyra långfilmer
per år stärka utvecklingen av filmindustrin på Gotland.
5. ”Regional partnerskapsfond”
Projektägare: ALMI Företagspartner Gotland AB
Det grundläggande syftet med införandet av en regional partnerskapsfond
(RPF) på Gotland är att öka utbudet av riskkapital på Gotland. ALMI har
bildat ett dotterbolag för fonden.
6. ”Barometer i små företag”
Projektägare: ALMI Företagspartner Gotland AB
Projektets syfte är att analysera tillväxtpotentialen i små företag och att initiera
aktiviteter för ökad tillväxt, huvudsakligen genom expansion av företagens
marknad utanför Gotland.
7. ”Företagstrappan”
Projektägare: ALMI Företagspartner Gotland AB
Syftet med projektet är att genomföra två till tre utbildningar per år inom starta
eget, för att få fler personer att starta företag.
8. ”Baltic Learning Arena”
Projektägare: Högskolan på Gotland
Projektet syftar till en ökad internationalisering av det gotländska samhället
och näringslivet samt att stärka Gotlands roll i Östersjöregionen.
I juni 2006 beviljade regeringen bidrag med ytterligare 20 mkr för att fullfölja
det arbete som påbörjats. Beredning av förslag på satsningar, främst inom
turismområdet, pågår.
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Investeringsstöd till företag
Under perioden januari till augusti har antalet ansökningar om investeringsstöd
ökat med 62 % till 78 stycken jämfört med föregående år. 25 ansökningar om
6,9 mkr har beviljats i stöd under årets första 8 månader, föregående år
beviljades 6,1 mkr under samma period. Det stora inflödet av ansökningar har
medfört att andelen avslagna ansökningar ökat till 68 % jämfört med 42 %
föregående år.

Landsbygdsutveckling
Under 2005 bildades ett utskott i regionala partnerskapet. I utskottet finns
representanter för myndigheter, organisationer o föreningar. Utskottet har
under våren 2006 lagt fram ett förslag till landsbygdsutveckling. I förslaget
finns fem fokusområden; Bilden av Gotlands landsbygd, Mänskliga resurser,
Gotland i balans, Bo och leva, Hållbar tillväxt och arbetsliv. Inom varje
område finns en vision samt strategier. Utskottets arbete kan mycket väl ligga
till grund för det fortsatta arbete med planer och program för övriga aktörer i
regionen som arbetar för att utveckla Gotlands landsbygd.
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Verksamheterna
Kommunen
Kommunstyrelsen - Politikerorganisationen - prognos + 0,4 mkr
Det prognostiserade överskottet, + 0,4 mkr, hänförs i huvudsak till anslagen
för kommunstyrelsen, utbildning för förtroendevalda samt valnämnden.
Överskottet för dessa anslag balanserar ett prognostiserat underskott för överförmyndarverksamheten och dess kostnader för gode män.

Kommunstyrelsen - Ledningskontoret – prognos + 1,8 mkr
Det prognostiserade resultatet hänförs till att i princip samtliga team på
kontoret uppvisar mer eller mindre positiva avvikelser mot budget. Detta
faktum och att några av de s k ”kommunövergripande” anslagen också visar
på överskott ger den positiva bilden av kontorets ekonomi.

Kommunstyrelsen - Lövsta landsbygdscentrum – prognos + 0,6 mkr
Tillströmningen av studerande är för närvarande god. Vuxenkurserna fortsätter
att går mycket bra med överfulla kurser både i Roma och på de andra utbildningsplatserna. Gymnasieutbildningen har dock lägre antal studenter. En ny
gymnasieskola 2007 innebär en del förändringar i inriktningar och profileringar. Fastighetsunderhållet och starkt ökande energikostnader är problemområden. Utfallet av gårdsverksamheten är också en osäkerhetsfaktor.
Renovering och anpassning av f d elevhemmet till lokaler för kultur- och
fritidsförvaltningen har genomförts under vintern 2005/06, inflyttning skedde i
april 2006. De lokaler som inte används i den kommunala verksamheten är
idag uthyrda till företag och organisationer som arbetar med utvecklingen av
Gotland. I nuläget arbetar 95-100 personer på Lövstaområdet.

Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten – prognos – 1,0 mkr
Det prognostiserade underskottet beror på lägre intäkter än väntat inom
ambulansprocessen (helikoptern), 2 mkr. Det är framför allt nattoptionen som
inte är finansierad. Tanken var att finansiering skulle ske med externa uppdrag
från andra landsting vilket inte har skett. Bedömningen är dock att antalet
uppdrag skall öka över tiden. Om verksamheten inte har en ekonomi i balans
till delårsrapport 2 2007 bör nattoptionen avvecklas. Övriga verksamheter
beräknas ge ett överskott på 1 mkr.

Styrelsen för konsult och service – prognos + 1,1 mkr
Delårsresultatet uppgår till +2,2 mkr och årsresultatet prognostiseras till +1,1
mkr vilket är 0,6 mkr bättre än föregående prognos. Det beräknade överskottet
för kontoret hänförs i huvudsak till lägre kostnader för ekonomitjänster och
arbetsmarknadsåtgärder än budgeterat.
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Under perioden har ett antal avtal inom teleområdet upphandlats vilket
medfört kraftigt sänkta kostnader för teletrafiken för Gotlands kommun.
Införandet av elektronisk fakturahantering har genomförts enligt plan. Detta
innebär att samtliga förvaltningar från halvårsskiftet arbetar i systemet. Vad
gäller PA-enhetens flytt till Slite så är det ännu inte klarlagt hur verksamheten
skall få rum i kommunhuset, då en större organisation skall flytta än vad som
låg i den ursprungliga planen samt att SOF:s personal också skall vara kvar i
lokalen. Arbetscentrum har kunnat erbjuda 150 gymnasieungdomar feriearbete
under sommaren tack vare en gemensam statlig och kommunal finansiering.
Ett hyreskontrakt för Arkivcentrum Gotland har upphandlats. En privat aktör
skall producera, äga, förvalta och hyra ut lokalerna till Gotlands kommun och
Riksarkivet. Lokalerna skall vara klara för inflyttning den 1 maj 2008.

Tekniska nämnden – prognos – 1,0 mkr
Prognostiserade resultat är -1,0 mkr. Överskottet i driftbudgeten för de två
första tertialen kommer att vändas till ett mindre underskott. Målsättningen för
2006 är dock ett nollresultat. Fortsatta ansträngningar görs dessutom för att
lösa årets besparingsbeting genom bl a översyn av administrationen, översyn
av åtaganden och fortsatta effektiviseringar. Förvaltningen arbetar också
vidare med att genomföra beslutade organisationsförändringar inom fastighetsoch fastighetsserviceavdelningarna.
Inom gatu- och markområdet bedöms det bli ett underskott bl a för att
kostnaderna för snöröjningen blev stora (merkostnad ca 4,5 mkr).
Fastighetsförvaltningen har drabbats av ett antal större skador som medfört
oförutsedda kostnader med ca 7 mkr. Prognosen som pekar på en negativ
budgetavvikelse med ca 3,5 mkr.
Resultatenheterna som teknisk service, fastighetsskötsel och städ bedöms
kunna hålla budget och uppfylla ålagda avkastningskrav.
VA-verksamhetens ökade kapitalkostnader kräver en anpassning av taxorna.
En höjning föreslås för 2007 med 10%. Anläggningsavgifterna redovisas i sin
helhet som driftintäkter och kommer därmed att förstärka resultatet även under
2006. Vid en redovisningsmodell med periodisering av anläggningsavgifterna
skulle prognosen istället bli ca -10,0 mkr. Verksamheten är alltså underfinansierad vilket föranleder höjda taxor.
Tekniska förvaltningens investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget
uppgår till 168,2 mkr. Därtill kommer investeringsuppdrag för andra förvaltningar med 94,6 mkr, totalt 262,8 mkr. Av tillgängliga investeringsmedel
beräknas 215 mkr förbrukas under året.
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Byggnadsnämnden – prognos + 0 mkr
Samhällets förändringar, inte minst på Gotland, påverkar stadsarkitektkontorets verksamhet positivt. Många exploatörer och byggherrar visar intresse för
att exploatera på ön vilket innebär att såväl kartproduktionen som planuppdragen och bygglovverksamheten ökar och ställer krav på en ständig utveckling av verksamheten. Stadsarkitektkontorets ekonomi är god. Resultatet
påverkas av nerlagda kostnader för Dialog Hela Visby, 980 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden – prognos 0 mkr
Prognosen pekar mot ett överskott ca 50 tkr vid årets slut för driftbudgeten.
Tillfälliga tillstånd till livsmedelshantering, vatten- och avloppsfrågor och
klagomål som rör nedskräpning och andra olägenheter upptar som alltid en
stor del av förvaltningens tid under sommaren, vilken i år ur arbetssynpunkt
kan betecknas som en ”normalsommar”.
Införandet av nya EU-förordningar och en ny livsmedelslagstiftning har
bidragit till att tillsynsmålen inte uppnåtts inom livsmedelskontrollen till
förmån för arbete med information och om godkännanden av befintliga lokaler
i enlighet med den nya lagstiftningen.
Inom lantbrukstillsynen har en ny tillsynspolicy prövats – riskbaserad tillsyn –
där tillsynen inriktas mot de verksamheter där tillsynsbehovet bedöms vara
störst till skillnad från den mer kvantitativa tillsyn som idag förespråkas.

Kultur- och fritidsnämnden – prognos 0 mkr
För året beräknas ett nollresultat. Viss osäkerhet råder dock inom vissa verksamheter vilket medför en beslutad åtstramning resterande del av året.
Nämndens har beslutat att använda eget kapital, i storleksordningen 1,6 mkr,
vilket inte på verkar nämndens budgetavvikelse men det ökar kostnaderna
totalt för kommunen.
För investeringar gäller även utfall inom givna ramar. Beslutade uttag av eget
kapital för investeringar är i storleksordningen 400 tkr.
Perioden har präglats av stora insatser för att på kort och lång sikt säkra olika
slag av lokalbehov inom kulturen och idrotten.
Utöver arbetet med en för hela regionen gemensam biblioteksplan och översyn
av befintligt ungdomspolitiskt program har nämnden också påbörjat en process
med att ta fram för regionen framåtsyftande kultur- respektive fritidspolitiska
program. Dessa ska efter en bred process med stort inflytande slutligt antas av
kommunfullmäktige. Programmen kommer bl a fokusera på nämndens
uppdrag och roll i ett folkhälsoperspektiv och inom det regionala utvecklingsarbetet.
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Barn- och utbildningsnämnden – prognos + 0,7 mkr
Det prognostiserade resultatet på driftbudgeten uppvisar ett nollresultat. Investeringarna genomförs i enlighet med planering och beslut, vilket innebär att
investeringsbudgeten beräknas användas fullt ut för sitt ändamål.
De pågående förändringarna, bl a i form av successivt minskande elevtal i
grundskolan, kräver anpassningsåtgärder för att dra ned på verksamheten.
Dessa åtgärder kan i vissa fall kräva svåra beslut, i all synnerhet som anpassningarna så lite som möjligt bör drabba barn, elever och vårdnadshavarna. De
kan också medföra omställningskostnader, samtidigt som de visar på nödvändigheten att angripa ett antal strukturproblem. Inom gymnasiet, som har att ta
hand om ett ökande antal elever, genomförs ett omfattande arbete för att kunna
införa Gymnasiereform 2007, samtidigt som man måste planera för de strukturella frågor som de minskade elevtalen medför efter 2011.
Den pågående översynen Skola Gotland 2008-> behandlar en mängd organisatoriska frågor både i grundskolan och i gymnasiet, men också rena förvaltningsfrågor. Översynen berör samtliga styrkortsperspektiv och öppnar för
dialog om hur den framtida verksamheten skall se ut.

Folkhögskolestyrelsen – prognos 0 mkr
Ekonomin är just nu något ansträngd, men skolan har genomfört åtgärder för
att nå ett nollresultat. God tillströmning till kurserna signalerar ett stort behov i
samhället. Samtidigt är konkurrensen av nya utbildningsanordnare större än
någonsin. Det statliga bidragssystemet är under förändring. Skolan har under
vårterminen och sommaren genomfört en omfattande verksamhet med många
kursdeltagare. Verksamheten i Fårösund har byggts ut enligt plan.

Social- och omsorgsnämnden – prognos + 35,3 mkr
Prognosen för 2006 visar på en god ekonomi samtidigt som kvaliteten fortsätter att
vara hög. Antalet överklagande till länsrätten har inte ökat. Andelen beviljade
överklagande i länsrätten har inte heller förändrats.
Det ekonomiska arbetet har nu inriktats på att skapa en buffert i storleksordningen
9 miljoner kronor för att täcka eventuella svängningar i efterfrågan på nämndens
tjänster. Under 2006 verkar denna säkerhetsmarginal inte behöva utnyttjas.
En stor del av det överskott som beräknas för 2006 kommer att behövas till att
täcka långsiktiga behov som förutses komma de närmaste åren. Ett exempel på ett
sådant behov är det förbättrade boende inom äldreomsorgen som nu planeras.
Andra exempel är nya målgrupper och behov, både inom individ- och familjeomsorg och omsorg om funktionshindrade.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden – prognos – 8,3 mkr
Ekonomin är fortfarande inte i balans och prognosen för 2006 pekar mot ett
överskridande mot budget med -8,3 mkr. Det ekonomiska resultatet blir dock
betydligt bättre än 2005 -23,5 mkr. Arbetet kommer att fortsatt fokuseras på
att stärka ledarskapet i alla led, skapa ordning och reda, arbeta vidare med
kontroll över utomlänsvården m m. Arbetet med utomlänsvården har lett till en
positiv förändring. En kostnadsminskning med drygt fyra procent gentemot
föregående år prognostiseras för året.
2006 har varit ett intensivt och utvecklande år hittills för hälso- och sjukvården
på Gotland. Införandet av vårdgarantin i november 2005 blev ett incitament
till att gå igenom väntelistor, se över rutiner, effektivisera verksamheten m m.
Resultatet så här långt är att gotlänningarna erbjuds vård/behandling inom de
tidsgränser som vårdgarantin anger i stort sett i alla verksamheter.
Inför planperioden 2007-2009 finns det en god möjlighet att upprätthålla en
produktion som innebär att väntetiderna inte ökar och att verksamheten tillgodoser ett förväntat normalinflöde. Om denna produktion inte kan upprätthållas
på grund av minskade ekonomiska ramar innebär det längre väntetider och att
vårdgarantin inte kan hållas.
Den positiva utvecklingen av kostnadsläget för hälso- och sjukvården ska inte
tas som intäkt för att budget och verksamhet är i balans. Gapet mellan resurser
och behov/möjligheter/krav fortsätter att växa. Den strama ekonomin har och
kommer framgent att negativt påverka kompetensnivån på Gotland. Gotlänningarna nöjer sig inte med medicinsk vård och behandling som i sitt kunskapsinnehåll är lägre än i övriga landet och Europa. Hälso- och sjukvården
har redan nu svårigheter med att rekrytera och i viss mån behålla medarbetare.
Med hög medelålder bland medarbetarna med rekryteringsbehov som följd
men framför allt utifrån svårigheterna för en liten sjukvårdshuvudman att följa
kunskapsutvecklingen inom de medicinska specialiteterna kommer stora insatser att krävas.

Kommunala bolag
Bolagen har lämnat delårsrapporter och bedömningen utifrån rapporter och
årsprognoser är att bolagens ekonomi inte kommer att påverka kommunens
ekonomiska ställning och resultat. Både AB GotlandsHem och Gotlands
Energi AB prognostiserar positiva resultat för 2006. För Gotlands Industrihus
AB är bedömningen att resultatet blir positivt.
För mer information om bolagen hänvisas till resp bolags delårsrapport.

Sifferdel
På följande sidor redovisas resultaträkning och balansräkning med noter samt
sammanställning av nämndernas resultat. Redovisningen omfattar både
tertialet och helårsprognos.
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Resultaträkning, mkr
Resultat
Jan-aug
2006

Prognos
2006

Rev
Budget
2006

Bokslut
2005

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar

1 753
-3 870
-117

2 515
-5 785
-175

2 379
-5 685
-160

2 457
-5 562
-174

Verksamhetens nettokostnader

-2 234

-3 445

-3 466

-3 279

2 364
12
-20

3 546
13
-44

3 521
10
-52

3 376
20
-35

122

70

13

82

Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat

Resultaträkning, mkr

Verksamhetens totala intäkter
Verksamhetens totala kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1
not 2

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

not 3
not 4
not 5
not 6

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat

2006
jan-aug
722,6
-2 838,9
-116,8
-2 233,1

2005
jan-aug
569,0
-2 732,2
-107,0
-2 270,2

1 724,7
639,2
11,6
-20,2
122,2

1 606,6
729,1
18,8
-22,8
61,5

0,0
0,0
122,2

0,0
0,0
61,5

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Avgifter och taxor

240,0

230,0

Bidrag

298,5

167,8

Reavinster

23,4

10,8

Övriga intäkter

160,7

160,4

Summa verksamhetens intäkter

722,6

569,0

Personalkostnader

-1 738,2

-1 623,3

Pensionskostnader

-69,1

-105,6

Not 2 - Verksamhetens kostnader

Entrepren, köp av verksamhet

-410,0

-381,9

Förbrukningsmaterial

-178,5

-169,6

Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader

-443,1

-451,8

-2 838,9

-2 732,2

1 710,0

1 626,7

Not 3 - Skatteintäkter
Kommunalskatt, preliminär
Prognos slutavräkning

14,7

-20,1

1 724,7

1 606,6

Utjämningsbidrag

644,3

731,6

Utjämningsavgifter

-37,5

-37,3

Sysselsättningstöd

32,4

34,8

639,2

729,1

10,7

17,7

Summa skatteintäkter
Not 4 - Statsbidrag och utjämning

Summa statsbidrag och utjämning
Not 6 - Finansiella intäkter
Utdelning aktier och andelar
Ränteintäkter
Summa finansiella intäkter

0,9

1,1

11,6

18,8

-19,1

-18,4

Not 7 - Finansiella kostnader
Räntekostn långfristiga lån
Övriga finansiella kostn
Summa finansiella kostnader

-1,1

-4,4

-20,2

-22,8

Sammanställning summa netto per förvaltning,mkr
Förvaltning

Politikerorganisation
Ledningskontoret
Lövsta landsbygscentrum
Räddningstjänst

Budget
Jan-aug
2006

Utfall Avvikelse
Jan-aug Jan-aug
2006

Budget
2006

Prognos
Helårs2006 avvikelse

Bokslut
2005

10
83
4
51

10
82
3
52

0
1
1
-1

19
131
6
69

19
129
5
70

0
2
1
-1

1
11
1
3

1

-1

2

0

-1

1

2

Tekniska förvaltningen
Stadsarkitektkontoret
Miljö- och hälsoskyddskontoret

84
11
5

75
11
5

9
0
0

126
17
9

127
17
9

-1
0
0

6
1
0

Kultur- och fritidsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltning
Folkhögskolan

88
737
9

87
732
11

1
5
-2

120
1 144
13

120
1 143
13

0
1
0

1
7
0

Social- och omsorgsförvaltning
Hälso- och sjukvårdsförvaltning

597
647

550
666

47
-19

896
964

861
972

35
-8

18
-23

2 327

2 283

44

3 514

3 484

30

28

Konsult- och servicekontoret

Summa

Balansräkning, mkr
Jan-aug
2006

Prognos
2006

Budget
2006

Bokslut
2006

Anläggningstillgångar

3 017

2 920

2 933

2 883

Omsättningstillgångar

223

200

200

305

3 240

3 120

3 133

3 188

Tillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

1398
122
1520

1398
70
1468

1313
15
1328

1316
82
1398

137
87
224

212
57
269

183
183

121
81
202

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

877
619
1496

874
509
1383

1000
622
1622

874
714
1588

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

3240

3120

3133

3188

Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

Balansräkning 2006-08-31, mkr
TILLGÅNGAR

8/31/2006

2005

not 1

18.0

13.0

not 2
not 3
not 4

2,638.9
237.1
122.5
3,016.5

2,567.0
236.1
67.1
2,883.2

not 5
not 6
not 7

21.7
222.1
9.2
253.0

22.8
273.4
8.5
304.7

3,269.5

3,187.9

not 8

1,398.1
122.2
1,520.3

1,316.2
81.9
1,398.1

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

not 9
not 9

121.0
102.7
223.7

121.4
80.8
202.2

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

not 10
not 11

876.8
648.7
1,525.5

874.3
713.3
1,587.6

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

3,269.5

3,187.9

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda panter
Borgensförbindelser
not 12
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
not 13

0.0
868.5
1,900.6

0.0
867.9
1,731.7

Not 1 - Immateriella anläggningstillgångar, mkr

2006

2005

IT-system

18.0

13.0

Summa

18.0

13.0

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Not 2 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mkr

2006

Markreserv

20.9

20.6

1,768.3

1,813.4

553.7

527.6

Verksamhetsfastigheter
Fastigheter affärsverksamhet

2005

Publika fastigheter

71.6

62.3

Fastigheter annan verksamhet

27.4

38.6

176.8

84.2

Pågående byggnadsarbeten
Exploateringsmark

20.2

20.3

2,638.9

2,567.0

Not 3 - Maskiner och inventarier, mkr

2006

2005

Maskiner

10.6

10.4

206.4

204.1

Summa

Inventarier
Transportmedel och speciella anläggningar

20.1

21.6

Summa

237.1

236.1

Not 4 - Finansiella anläggningstillgångar, mkr

2006

2005

Aktier

52.5

52.5

- AB GotlandsHem

(16 900 tkr)

(16 900 tkr)

- Gotlands Energiverk AB

(35 000 tkr)

(35 000 tkr)

- Gotlands Industrihus AB

(210 tkr)

(210 tkr)

- Gotlands Stuveri AB

(210 tkr)

(210 tkr)

- Samtrafiken Sverige

(30 tkr)

(30 tkr)

(150 tkr)

(150 tkr)

- InfoMedica
Pensionsmedel

52.6

0

Utlämnade lån

13.5

10.7

Övrigt

3.9

3.9

Summa

122.5

67.1

Not 5 - Förråd, mkr

2006

2005

Hjälpmedelscentralen

12.9

14.0

Kommunvaror

4.2

4.0

Tekniska förvaltningens förråd

0.9

1.1

Lövsta gård; lagervaror

1.2

1.2

Lövsta gård; husdjur

1.6

1.6

Mun- och käkcentrum

0.8

0.8

IT-centrum

0.1

0.1

Summa

21.7

22.8

Not 6 - Kortfristiga fordringar, mkr

2006

2005

Statsbidragsfordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Övrigt

5.6

8.2

45.7

57.8

145.4

122.3

25.4

85.1

Summa

222.1

273.4

Not 7 - Kassa och bank, mkr

2006

2005

Kassa

1.3

1.3

Bank, certifikat

7.9

7.2

Summa

9.2

8.5

Not 8 - Eget kapital, mkr
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa

2006

2005

1,398.1

1,316.2

122.2

81.9

1,520.3

1,398.1

Not 9 - Avsättningar, mkr

2006

2005

Pensioner

121.0

106.6

Garanti- och visstidspensioner

16.0

14.8

Särskild löneskatt pensioner

33.2

29.5

Premieskuld Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

30.6

28.4

Deponier; åtgärder för efterbehandling
Summa

22.9

22.9

223.7

202.2

Avsatta pensionsmedel, 170,2 mkr, har återlånats för finansiering av investeringar.
Not 10 - Långfristiga skulder, mkr

2006

2005

Ingående skuld

874.3

910.0

Återföring av föreg års beräknade amorteringar

5.0

0.0

Nya lån

0.0

0.0

-2.5

-30.7

0.0

-5.0

Summa

876.8

874.3

Not 11 - Kortfristiga skulder, mkr

2005

2004

Leverantörsskulder

63.4

160.5

Förskott på statsbidrag

60.2

47.2

0.0

64.0

Semesterlöneskuld

182.3

172.6

Interimsskulder

162.9

163.7

Personalens källskatt

55.8

47.1

Fastighetsförsäljningar

80.9

0.0

Övrigt

43.2

58.2

648.7

713.3

Amorteringar och lösen av lån
Beräknad amortering följande år

Pensionskostnad individuell del

Summa
Not 12 - Borgensförbindelser, mkr

2006

2005

Kommunens egna och närstående företag

846.6

846.0

Egna hem

9.5

16.6

Byggnadskreditiv

0.0

0.0

12.4

5.3

868.5

867.9

Övriga
Summa

Utfästelser i form av räntegaranti har lämnats till AB GotlandsHem avseende byggande av studentbostäder.
Gotlands kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till det lånebelopp som kommunen har i Kommuninvest. Gotlands kommun
har övertagit Kommuninvests formella ansvar vad gäller refinansiering och swapavtal intill upptagna lånebelopp.
Not 13 - Pensionsförpliktelser, mkr

2006

2005

1,731.7

1,712.4

varav löneskatt

338.1

334.3

Förändring

168.9

19.3

1,900.6

1,731.7

371.1

338.1

Ingående pensionsförpliktelse inkl löneskatt

Pensionsförpliktelse per 31/12
varav löneskatt

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 3

2006-10-16

Slutredovisning av utbyggnaden för VAsystemet i Själsö-Brissund
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24 § 227

•

Ledningskontoret 2006-07-14

•

Tekniska nämnden 2006-02-22, § 41

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-08-24
2006-08-15

Ks § 227
Au § 200

Slutredovisning utbyggnaden VA-systemet i Själsö-Brisund
KS2006/0108-29
- Tekniska nämnden 2006-02-22, § 41
- Ledningskontoret 2006-07-14

Tekniska nämnden har lämnat slutredovisning för utbyggnaden av VA-systemet i
Själsö-Brisund. Överskottet på drygt 17,1 mnkr har avsatts till eget kapital i
bokslutet för 2005. Marknadssituationen och tekniska orsaker vid anläggningsarbetet är några förklaringar till överskottet.
(Anm: Tekniska nämnden handlägger slutredovisningar för investeringsobjekt understigande
2 mnkr, kommunstyrelsen objekt mellan 2 och 10 mnkr och kommunfullmäktige objekt över
10 mnkr.)
Redovisad investeringsutgift

35 066 696 kr. (Beräknad produktionskostnad: 52,2 mnkr)

Anvisade medel

52,25 mnkr:

Överskott

17 133 304 kr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Slutredovisningen godkänns.

1(1)
KS 2006/0108-29

2006-07-14
Ledningskontoret
Eva Söderdahl

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av utbyggnaden för VA-systemet i Själsö-Brisund.
Tekniska nämnden har lämnat slutredovisning av utbyggnaden för VA-systemet i
Själsö-Brisund samt redovisning över projektets finansiering (TN § 41, 2006-03-03):
Produktionskalkyl
Beräknad investeringsutgift och
underhållskostnader

52 200 000 kr

Redovisade investeringsutgifter och
underhållskostnader

35 066 696 kr

Överskott/underskott
17 133 304 kr
Överskottet beror delvis på låga anbud på markarbeten under den här perioden.
Finansiering/anslag
Anvisade medel
Statsbidrag
PU-anslag (drift)
Summa anslag

52 200 000 kr
0 kr
0 kr
52 200 000 kr

Investeringsutgift

35 066 696 kr

Över-/underskott

17 133 304 kr

Anslagsöverskottet har avsatts till kommunens eget kapital i 2005 års bokslut.
Ledningskontorets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige.
Föreliggande slutredovisning godkänns.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-02-22

Dnr TN 2006/0241 35

TN § 41

Slutredovisning av utbyggnaden för VA-systemet i
Själsö-Brissund
Tekniska förvaltningen 2006-02-01
Au § 34

I enlighet med ”Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland”, antagen
av kommunfullmäktige 2002-06-19, har Tekniska förvaltningen byggt ut
va-systemet inom Själsö - Brissundsområdet. Utbyggnaden har skett enligt
planerna från 2001 till 2005. Hela projektet beräknades kosta ca 52 milj.
kronor. Arbetet är slutfört och kostnaden stannade vid drygt 35 miljoner.
Anläggningsavgifterna från befintlig bebyggelse uppgår till ca 22 miljoner.
Förvaltningen har upprättat kostnadsredovisning från de olika etapperna
inkl. fakturerade anläggningsavgifter.
Det relativt goda resultatet i förhållande till kalkylen beror till en del på
marknaden och dess tillgång på projekt. I början av perioden var utbudet
på markarbeten begränsat med låga anbud som följd medan det i slutet av
perioden var ett stort utbud på projekt och därmed något högre anbud.
Andra anledningar till den stora skillnaden är att den ursprungliga
kostnadsuppskattningen gjordes mycket snabbt och angavs på grund av
osäkerheten med säkerhetsmariginal. Bland annat har det visat sig att det
blev betydligt minde bergschakt än vad som kalkylerades. Även införandet
av LTA (lätt tryckavlopp) har medfört besparingar i och med att
ledningsgravarna och därmed schakten kunnat göras grundare.

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

Slutredovisningen tillstyrks och överlämnas till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF driftavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

2006-02-14

Sten Reutervik

Tekniska nämnden
i Gotlands kommun
621 81 VISBY

Slutredovisning av utbyggnaden för va-systemet i Själsö-Brissund.

I enlighet med ”Långsiktig plan för va-utbyggnad på Gotland”, antagen av
kommunfullmäktige 2002-06-19, har Tekniska förvaltningen byggt ut va-systemet
inom Själsö - Brissundsområdet. Utbyggnaden har skett enligt planerna från 2001
till 2005. Hela projektet beräknades kosta ca 52 milj. kronor.
Arbetet är nu slutfört och kostnaden stannade vid drygt 35 miljoner.
Anläggningsavgifterna från befintlig bebyggelse uppgår till ca 22 miljoner. Bifogat
finns kostnadsredovisning från de olika etapperna inkl. de fakturerade anläggningsavgifterna. I tabellen för Tf Drift redovisas kostnader för kartunderlag,
fältmätningar, markundersökningar, marklösen, projektering samt utbyggnad av
avloppspumpstationer och klorstation för vattenbehandling. Även kostnader för
LTA-stationer ingår inom respektive etapp.
Det relativt goda resultatet i förhållande till kalkylen beror till en del på marknaden
och dess tillgång på projekt. I början av perioden var utbudet på markarbeten
begränsat med låga anbud som följd medan det i slutet av perioden var ett stort
utbud på projekt och därmed något högre anbud.
Andra anledningar till den stora skillnaden är att den ursprungliga kostnadsuppskattningen gjordes mycket snabbt och angavs på grund av osäkerheten med
säkerhetsmarginal. Bl.a. har visade det sig att det blev betydligt mindre bergschakt
än vad som kalkylerades. Även införandet av LTA (lätt tryckavlopp) har medfört
besparingar i och med att ledningsgravarna och därmed schakten kunnat göras
grundare.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Teknisk direktör
Sten Reutervik
Proj.ing.
Bilaga.

Sammanställning av kostnader för etapp 1-5.

Slutredovisning för va-utbyggnad av Själsö-Brissund

Vattenl. m Avloppl. m P-stat. Abonnenter

Budget

Utfall

Entrepr.

Tf Drift

Ansl.avg.

Etapp 1A

6670

7748

2

16

15 000 000

7 480 352

4 678 352

2 802 000

746 976

Etapp 1B

3050

3860

0

57

9 000 000

4 217 648

2 801 003

1 416 645

3 673 491

Etapp 2

5287

5779

1

105

11 700 000

8 919 050

7 358 002

1 561 048

5 068 939

Etapp 3

3156

3001

0

63

9 800 000

7 482 950

5 781 956

1 700 994

6 900 000

Etapp 4

4842

4560

1

66

6 700 000

6 966 696

6 241 097

725 599

5 498 813

Summa:

23 005

24 948

4

307

52 200 000

35 066 696

1/2 2006
Sten Reutervik

21 888 219

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4

2006-10-16

Ändrade bestämmelser avseende revisorer,
revisionsreglemente m.m.
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-09-21, § 266

•

Ledningskontoret 2006-09-11

•

Sveriges kommuner och landsting cirkulär 2006:32, 2006-06-13 med bilagor

•

Sveriges kommuner och landsting cirkulär 2006:60, 2006-09-08

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-09-21
2006-09-12

Ks § 266
Au § 233

Ändrade bestämmelser avs. revisorer, revisionsreglemente m.m.
KS2006/0323-00
- Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2006:32
- Ledningskontoret 2006-09-04

Sveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär informerat om de ändringar i
kommunallagen som vidtagits när det gäller revision och ansvarsprövning m.m.
En del ändringar gäller från 1 juli 2006 och andra från årsskiftet. Ändringarna
innebär att revisionsreglementet behöver revideras, vilket måste ske innan
fullmäktige förrättar valen i höst. Sveriges Kommuner och Landsting har bifogat
ett underlag för detta.
Antal: Revisorsersättare ska inte längre utses. I stället utökas minimiantalet revisorer från
fem till nio. (Gotlands kommun har inte preciserat antalet revisorer i sitt reglemente.
Kommunfullmäktige har utsett nio revisorer och lika många ersättare).
Valbarhet: Revisor är inte valbar till ordförande eller vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamot eller ersättare i nämnd eller kommunalt företag (stiftelse), oavsett det är
direkt eller indirekt ägt, hel- eller delägt. I propositionen förordar regeringen att inte
heller ledamot i kommunfullmäktige väljs till revisor. Ordningen är eftersträvansvärd,
anser regeringen, som kommer att utreda frågan. Problemen i mindre kommuner med att
till revisor rekrytera personer med politisk erfarenhet och god kännedom om kommunal
verksamhet är skälet till att kravet nu inte införs.
Ansvarsprövning: Fullmäktige ska motivera beslutet att bevilja eller neka ansvarsfrihet,
om det inte är uppenbart obehövligt. Fullmäktige kan också rikta egen anmärkning,
oavsett revisorerna gjort det eller inte. Prövningsprocessen skärps och frågan om beredningen av dessa frågor behandlas i Sveriges Kommuner och Landstings information.
Kravet på att anlita sakkunniga biträden skärps. Även lekmannarevisorers ( i kommunala bolag) ska anlita sakkunniga biträden i den omfattning som behövs för att fullgöra
uppdraget enligt god sed vid detta slag av granskning. (Trädde i kraft 1 juli 2006).
Minst en lekmannarevisor ska utses i helägda direkt och indirekt ägda aktiebolag
(dotterbolag) och revisor i stiftelser som kommunen samt bildat. Som lekmannarevisor
ska väljas någon av kommunens revisorer (personunion).
Förändringarna trädde kraft 1 juli 2006. De revisorer och ersättare som är valda att
granska t.o.m. räkenskapsåret 2006 gäller nuvarande regler. Vid höstens val av revisorer
tillämpas de nya reglerna.

forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-09-21
2006-09-12

Ks § 266 forts
Au § 233

Ledningskontoret har med stöd av förbundets förslag utarbetat ett förslag till nytt
revisionsreglemente, som ska ersätta nuvarande från 1992. Av kontorets utlåtande
framgår också de andra åtgärder som ändringarna föranleder.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Upprättat förslag till nytt reglemente för Gotlands kommuns revisorer antas.

2006-09-11

1(9)
Dnr KS 2006/0323-00

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Nya regler i kommunallagen om stärkt revision och ansvarsprövning i
kommuner och landsting; - Nytt revisionsreglemente
Riksdagen har 2006 05-03 fattat beslut om ändringar i kommunallagen (KL),
vad gäller revision, ansvarsprövning och ägarstyrning av kommunala
aktiebolag. Bl.a. stärks ansvarsprövningen liksom relationen mellan
fullmäktige och revisorerna och revisionens oberoende. Förändringarna får
praktisk betydelse i samband med årets val och därefter fullt ut från 2007.
Några ändringar har redan trätt ikraft den 1 juli. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har i cirk. 2006:32 kommenterat ändringarna och upprättat
förslag till nya revisionsreglementen. Några av ändringarna kommenteras
nedan men i övrigt hänvisas till cirkuläret.
Revisorerna och ersättarna
Revisorsersättare ska inte längre utses eftersom systemet med ersättare inte
har fungerat på ett tillfredsställande sätt, varför det har bedömts vara mer
ändamålsenligt med enbart ordinarie revisorer. På grund av detta har därför
minimiantalet ordinarie revisorer ökats till 5 (9 kap 1 § KL). I kommunernas
lokala bedömningar över lämpligt antalet revisorer måste hänsyn tas till
verksamhetens storlek och omsättning, granskningsuppdragets lagstadgade
omfattning och det lokala behovet av granskning. Hänsyn behöver också tas
till att revisorerna ska räcka till att bemanna uppdragen i de kommunala
företagen, där personunion är obligatorisk.
Oberoende och valbarhet
Valbarhetsreglerna har skärpts så den som är vald till revisor inte samtidigt
kan väljas till ordförande eller vice ordförande i fullmäktige, ledamot eller
ersättare i nämnd/styrelse, fullmäktigeberedning eller kommunalt företag (4
kap 6 § KL). Den nya formuleringen tydliggör att valen av revisorer bör
förrättas före valen till uppdrag i nämnder och styrelser. Den ordning som
idag tillämpas, att revisor kan väljas med undantag för granskning av en
nämnd där han/hon själv har uppdrag blir inte längre möjlig. Val med
undantag kan fortfarande ändå bli aktuella om en revisor har närstående med
uppdrag i en nämnd eller beredning eller är anställd med redovisningsansvar
till en nämnd. Val med undantag kan också bli aktuella när en revisor själv är
anställd i en nämnds verksamhet och där har ett redovisningsansvar.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby
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Såväl i betänkandet som i propositionen samt många remissinstanser har
argumenterat för att ledamöter i fullmäktige inte bör väljas till revisorer
överhuvudtaget, för att än tydligare markera oberoendet. SKL har också
markerat denna uppfattning i sitt remissvar.
Fullmäktiges ansvarsprövning
Kravet på kommunfullmäktige att vara tydlig i sina beslut i
ansvarsprövningsprocessen skärps, samtidigt som reglerna runt
prövningsprocessen förtydligas. Fullmäktiges beslut att bevilja eller neka
ansvarsfrihet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt (5 kap 25 a §
KL). Att motivera innebär att fullmäktige skall göra det tydligt för
medborgarna att förstå vilka omständigheter som legat till grund för
fullmäktiges beslut.
Sakkunniga biträden
Kravet på att anlita sakkunniga biträden förstärks. De sakkunniga som anlitas
ska ha de insikter och erfarenheter av kommunal verksamhet som behövs. Nu
tydliggörs att biträden ska anlitas i en sådan utsträckning att revisionen kan
fullgöras enligt god revisionssed (9 kap 8 § KL).
Lekmannarevisorernas behov av att kunna anlita sakkunniga biträden
tydliggörs (9 kap 8 § KL). I de kommunala aktiebolagen ska
lekmannarevisorerna anlita sakkunniga biträden i sin granskning. De ska
själva välja dessa och anlita dem i den utsträckning som behövs för att kunna
utföra granskningen enligt god sed för detta slag av granskning. God sed för
lekmannarevisorernas granskning uttolkas integrerat med god revisionssed i
kommunal verksamhet. Kravet på att anlita sakkunniga biträden i de
kommunala aktiebolagen träder i kraft den 1 juli 2006. Det ställer krav på att
snabbt finna former för att anlita och finansiera dessa.
Revisionsberättelsen
Kraven på de dokument som revisorerna skall bifoga till revisionsberättelsen
har utökats. Rapporterna från revisorernas sakkunniga och granskningsrapporterna från lekmannarevisorerna i kommunala aktiebolag samt
revisionsberättelserna från kommunens företag ska bifogas (9 kap 16 § KL).
Syftet med att foga dessa dokument till revisionsberättelsen är att fullmäktige
ska få en så bred och fullständig bild av tillståndet i hela organisationen som
möjligt. Det ska ge fullmäktige ett fördjupat underlag för att kunna ta
ställning till beslut om åtgärder och/eller beslut i ansvarsfrågan. Det är därför
också viktigt att fullmäktige samordnar tidplanerna för bolagsstämmorna med
fullmäktigemöten där granskningsrapporter och revisionsberättelser kan
behandlas respektive ansvarsfrågan beslutas. Fullmäktige behöver säkra sin

egen möjlighet att kunna besluta om ombudsinstruktioner med anledning av
granskningsrapporter och revisionsberättelser i företagen.
När träder förändringarna i kraft?
Förändringarna träder i kraft 1 juli 2006 med vissa undantag. För de revisorer
och revisorsersättare som är valda för att granska t o m räkenskapsåret 2006
tillämpas de nuvarande reglerna i kommunallagen om antal revisorer, om
ersättare och om valbarhet fram till att deras granskning är avslutad och
revisionsberättelsen avlämnad under våren 2007.
Förändringarna som avser utökat antal revisorer och slopandet av
revisorsersättare gäller alltså för de revisorer som väljs för att granska fr.o.m.
räkenskapsåret 2007 dvs. vid fullmäktiges val av revisorer nu i höst, efter de
allmänna valen. Då ska också de skärpta valbarhetsreglerna (4 kap 6 § fjärde
stycket KL) tillämpas.
Förändringarna beträffande fullmäktiges inflytande över indirekt ägda företag
(3 kap 17 § KL) träder i kraft 1 januari 2007.
De stärkta kraven på fullmäktiges ansvarsprövning gäller från 1 juli 2006 men
kommer i praktiken att tillämpas första gången vid prövningen av 2006 års
verksamhet som sker under våren 2007. Då tillämpas också i praktiken det
nya kravet på att bifoga fler bilagor till revisionsberättelsen som ovan
beskrivits.
Kravet att lekmannarevisorerna ska anlita sakkunniga biträden i sin
granskning gäller alltså från 1 juli 2006.
Vad behöver göras i kommunerna
Revisionsreglemente. Det lokala revisionsreglementet behöver revideras för
att ta hänsyn till de nya reglerna om antal revisorer mm. Revideringen
behöver ske innan fullmäktige ska förrätta sina val i höst som för Gotlands del
sker den 1 november. SKL har tagit fram ett underlag till ett reviderat
revisionsreglemente varifrån ett förslag utarbetats av ledningskontoret. Enligt
kommunens sammanträdesplanering är sista fullmäktigemötet innan
fullmäktigevalet den 16 oktober.
Valinformation. Inför höstens val av revisorer behöver bl.a. de skärpta
valbarhetsreglerna uppmärksammas av fullmäktige och partierna.
SKL ska i augusti distribuera en PM med information om vad som gäller vid
val av revisorer så att partierna har ett underlag till deras arbete med att
föreslå personer till revisionsuppdrag.
Fullmäktiges ansvarsprövning. Fullmäktige behöver påbörja en diskussion
om vad de nya kraven på ansvarsprövningsprocessen innebär. Förändringar i
fullmäktiges arbetsordning kan övervägas. SKL återkommer i höst med

information, förslag och inbjudningar till seminarier som kommer att
arrangeras tidigt 2007.
Sakkunniga biträden. Förhållandet att lekmannarevisorerna ska anlita
sakkunniga från 1 juli 2006 ställer krav på att snabbt lösa detta i praktiken t ex
med upphandling och finansiering. Det kan finnas behov av att ägaren
tydliggör detta förhållande i ägardirektiv till sina företag för att klara ut vad
som ska gälla beträffande eventuell upphandling och finansiering.
Bolagsordningar i indirekt ägda bolag. Klargörandet att kraven i 3 kap 17 §
KL gäller för de indirekt ägda bolagen innebär behov av ändringar i
bolagsordningar (och eventuellt i ägardirektiv). Ändringarna ska vara
genomförda senast den 1 januari 2007. De bestämmelser som bör bli aktuella
att ändra eller införa i dotterbolagens bolagsordningar är § 4 Ändamålet med
bolagets verksamhet, § 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning samt § 8 Styrelse. I
dagsläget har Gotlands kommun inga indirekt ägda bolag.
Ovanstående förslag har tillsänts Gotlands kommuns revisorers sakkunniga
biträden för de efterhörande av revisorernas uppfattning i frågan.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Nytt reglemente för Gotlands kommuns revisorer antas i enlighet med bifogat
förslag.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Bilaga

Revisionens roll
§1
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst
medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och
företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i
och kontrollen av all verksamhet som kommuner och landsting ansvarar för.
Den har därmed en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Revisionen kan
skänka legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare
av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också
generera bidrag till förbättring och utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften i kommuner och landsting är att granska
om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de
politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig är att främja
arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att
med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma
verksamheten.
Revisionens formella reglering
§2
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9.
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för
revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen.
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda
principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal
revision utförs. Den goda seden uttrycker grundläggande värden,
förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och
tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess
kommunala företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den
kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas
minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt
i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner
och Landsting).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga
delar också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och
kommunens nämnd- reglemente.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i
offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordning och sekretesslag,
förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig upphandling m fl.
Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige.
Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av
speciallagstiftning som de behöver vara orienterade om för insikt om hur de
styr och påverkar de organ revisorerna granskar.
Revisorernas antal och organisation
§3
Kommunen har nio revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för
en mandatperiod. Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod.
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har
avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat
revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla
grupper revisorer.
§4
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.
§5
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och
suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i
kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag.
§6
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och
en vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma
sammankomster och sammanträden.
Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige.
Revisorernas uppgifter
§7
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till
kommunen lämnade donationsstiftelser.
§8
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.
Revisorernas ekonomi och förvaltning
§9
För beredning av revisorernas budget utser fullmäktige en särskild oberoende
beredning.

§ 10
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i
aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa.
§ 11
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder
revisorerna enligt de regler som gäller för kommunal nämnd.
§ 12
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som
fullmäktige utsett för revisorernas budget.
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna
granskning.
Revisorernas sakkunniga biträden
§ 13
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin
granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt
god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler.
Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.
§ 14
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder
revisorerna och lekmannarevisorerna.
Revisorernas arbetsformer
§ 15
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och
till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får
kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.
§ 16
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i
granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.
§ 17
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i
protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan
besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 18
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet
fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas
av ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.
Revisorernas rapportering
§ 19
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige
bestämmer.
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet
av revisorernas granskning.
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid
den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.
§ 20
Revisorernas utlåtande om delårsrapport 2 ska lämnas till styrelsen senast
under första veckan i november varje år.
§21
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De
sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna
tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad.
Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla
ledamöter.
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska
bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter
som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.
Revisorerna och fullmäktige
§ 22
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar,
minst två gånger varje år.
Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller
revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.
§ 23
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning
och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges
ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som
möjligt efter att beredning skett.

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser i anledning av sin
granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att
misstanke om att brott av förmögenhetsrättlig karaktär förövats eller om
allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd ej
vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar
revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har
skett.
Revisorernas arkiv
§ 24
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av
fullmäktige fastställt arkivreglemente.
Reglementets giltighet
§ 25
Reglementet gäller från 2007-01-01 till dess fullmäktige fattar annat beslut.

Underlagmaterialet från Sveriges kommuner
och landsting kan fås från kansliet
tfn: 26 93 18, eller
e-post: gotlands.kommun@gotland.se
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Ansvarsförsäkring för strålskada
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-09-21, § 267

•

Ledningskontoret 2006-09-04

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-06-20, § 456

•

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 2006-04-28
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-09-21
2006-09-12

Ks § 267
Au § 234

Ansvarsförsäkring för strålskada
KS2006/0357-90
- Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 2006-04-25
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-06-20, § 456
- Ledningskontoret 2006-09-04

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags (LÖF) bolagsstämma har, på förslag
av Landstingsförbundets styrelse, rekommenderat huvudmännen att bl.a. teckna
ansvarsförsäkring för patienter som skadats genom strålbehandling med metoden
hypofraktionering vid bröstcancer före 1975; d.v.s. behandlingar som utförts före
försäkringens tillkomst. Rekommendationen är också att dessa patienter ska slippa
betala patientavgift i öppen sjukvård.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt rekommendationen.
Ledningskontoret tillstyrker rekommendationen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Gotlands kommun tecknar separat ansvarsförsäkring med LÖF avseende strålskada som drabbat patient genom strålbehandling med hypofraktionering vid
bröstcancer under perioden fr.o.m. 1960 t.o.m. 1974 i enlighet med förslag.
• Förslag till villkor för ”Särskilt åtagande ex gratia vid strålskada som drabbat
patient genom strålbehandling med hypofraktionering vid bröstcancer” godkänns.
• Förslaget till ideell schablonersättning godkänns.
• Patienter som orsakats bestående kroppsskada genom hypofraktionering i samband med behandling av bröstcancer under perioden 1960 – 1989 ska undantas
från att betala patientavgift i öppen sjukvård.

2006-09-21

1(2)
Dnr KS 2006/0357-90

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Antagande av rekommendation från och tecknande av separat
ansvarsförsäkring med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) beslöt på extra
bolagsstämma i januari 2006 att ge en ideell schablonersättning för skada som
orsakats av strålbehandling vid bröstcancer, s.k. hypofraktionering, under åren
1960-1989. Finansieringen av detta åtagande, som beräknas till ca 30 mnkr,
skall ske solidariskt av landstingen på samma sätt som försäkringen i övrigt
görs. Eftersom bolagsstämman bara kan fatta beslut om principer och villkor
som omfattar tiden efter försäkringens start 1975 krävs av formella skäl ett
godkännande av respektive landsting om samma villkor och principer. För att
möjliggöra en likvärdig skadereglering för hela perioden rekommenderar
LÖFs bolagsstämma landstingen att godkänna samma villkor och principer för
åren 1960-1974 genom att teckna en separat Ansvarsförsäkring med LÖF om
detta enligt bifogat avtal.
Dessutom beslutade bolagsstämman att rekommendera landstingen att de
patienter som drabbats av bestående kroppsskada genom denna behandling
ska slippa betala patientavgift i öppen sjukvård.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2006-06-20, § 456, att föreslå
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att anta
rekommendationen från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.
Ledningskontoret har inget att erinra mot hälso- och sjukvårdsnämndens
beslut.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Gotlands kommun beslutar i enlighet med den rekommendation som givits
av bolagsstämman för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF):
-

att teckna separat Ansvarsförsäkring med LÖF avseende strålskada
som drabbat patient genom strålbehandling med hypofraktionering vid
bröstcancer under perioden från och med 1960 till och med 1974 i
enlighet med förslag;
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-

att godkänna förslag till villkor för "Särskilt åtagande ex gratia vid
strålskada som drabbat patient genom strålbehandling med
hypofraktionering vid bröstcancer”;

-

att godkänna förslag till ideell schablonersättning;

-

att patienter som orsakats bestående kroppsskada genom
hypofraktionering i samband med behandling av bröstcancer under
perioden 1960-1989 ska undantas från att betala patientavgift för
öppen sjukvård.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 juni 2006

HSN § 456. LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag - överenskommelse
–

HS 2005/0019, förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera
kommunfullmäktige att anta rekommendationen från Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag.
Kontaktperson för patientgruppen på Gotland gentemot LÖF, Landstingens
ömsesidiga försäkringsbolag, är Eva Orusild, kirurgkliniken.
Bakgrund 2006-06-12 HSN au § 257. LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag – överenskommelse. LÖF:s bolagsstämma rekommenderar respektive landsting och Gotlands kommun att i enlighet med LÖF:s bolagsstämmas
förslag:
- Teckna separat Ansvarsförsäkring med LÖF avseende strålskada som drabbat
patient genom strålbehandling med hypofraktionering vid bröstcancer under
perioden från och med 1960 till och med 1974 i enlighet med förslag;
- Godkänna förslag till villkor för "särskilt åtagande ex gratia vid strålskada
som drabbat patient genom strålbehandling med hypofraktionering vid bröstcancer";
- Godkänna förslag till ideell schablonersättning;
- Patienter som orsakats bestående kroppsskada genom hypofraktionering i
samband med behandling av bröstcancer under perioden 1960-1989 ska undantas från att betala patientavgift för öppen sjukvård
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att anta rekommendationen från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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ANSVARSFÖRSÄKRING (2005:01-HYP)
Avseende perioden från och med 1960 till och med 1974
Försäkringsavtalsnummer: 2005/021

LÖF:s extra bolagsstämma har den 19 januari 2006 beslutat rekommendera
landstingen/regionerna och Gotlands kommun att teckna separat Ansvarsförsäkring
avseende strålskada som drabbat patient genom strålbehandling med
hypofraktionering 1 vid bröstcancer under perioden från och med 1960 till och med
1974.
Kostnaden för dessa fall ersätts av landstingen/regionerna och Gotlands kommun
(försäkringstagarna) via den premie för ex gratia-åtagande som försäkringstagarna
redan har betalat till LÖF.
Mot bakgrund av ovanstående har
Gotlands kommun, här kallat försäkringstagaren,
och
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, här kallat LÖF,
tecknat följande försäkringsavtal.

1. Särskilt åtagande ex gratia avseende strålskada som drabbat
patient genom strålbehandling med hypofraktionering vid
bröstcancer från och med 1960 till och med 1974
LÖF åtar sig att lämna ersättning ex gratia till patient som med övervägande
sannolikhet orsakats bestående kroppsskada enligt nedan genom hypofraktionering i
samband med behandling av bröstcancer enligt bifogade Särskilda Villkor SV2005: 01
(HYP). Patienten har bevisbördan härför.
Åtagandet gäller endast för patient som inte har rätt till ersättning genom
patientförsäkringens ersättningsbestämmelser.
2. PREMIEBERÄKNING

För detta ex gratia-åtagande utgår ingen premie utöver den som redan har erlagts av
försäkringstagarna avseende ex gratia-åtagande.
3. ERSÄTTNING

Ersättning lämnas i enlighet med bestämmelserna i för detta Tillägg gällande
Särskilda Villkor.

' Med hypofraktionering avses en metod för strålbehandling av bröstcancer med dagsdoser
överskridande 2,0 Gy och totaldos överskridande 53,0 Gy.

4. ERSÄTTNINGSBELOPP

Ersättningsbeloppen fastställs av LÖF:s styrelse och framgår av bilaga till de
Särskilda Villkoren. Utgående ersättning är skattefri.
5. ÖVERKLAGANDE

En särskild rådgivande Expertgrupp som utses av LÖF skall på begäran av den
skadelidande eller LÖF avge yttrande. En sådan begäran ska ställas till Expertgruppen
och ges in till LÖF inom sex månader från det att slutligt besked i ersättningsfrågan har
lämnats.
LÖF:s slutliga besked med anledning av den rådgivande Expertgruppens yttrande kan
inte överklagas.
6. TILLÄMPLIG RÄTT

Tvist angående tolkning eller tillämpning av undertecknat avtal och därmed
sammanhängande rättsfrågor skall avgöras enligt Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts skiljedomsregler
7. FÖRSÄKRINGSAVTALSLAGEN

För försäkringen i övrigt gäller bestämmelserna i försäkringsavtalslagen
(SFS 2005:104 ). För försäkringen skall även i övrigt svensk rätt gälla.
För GOTLANDS KOMMUN

LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG

Kaj Essinge
Verkställande direktör

Bilaga 1:1 till
Särskilt Villkor (SV2005:01-HYP) till
Försäkringsavtal (2005 : 01-HYP)
Försäkringsavtalsnummer 2005/021

Särskilt åtagande ex gratia avseende strålskada som drabbat patient
genom strålbehandling med hypofraktionering vid bröstcancer
avseende perioden från och med 1960 till och med 1974
FÖR VEM GÄLLER ÅTAGANDET
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) åtar sig att lämna ersättning till
patient som med övervägande sannolikhet orsakats bestående kroppsskada enligt nedan
genom hypofraktionering* i samband med behandling av bröstcancer. Patienten har
bevisbördan härför.
Åtagandet gäller endast för patient som inte har rätt till ersättning genom
patientförsäkringens ersättningsbestämmelser.
ÅTAGANDETS OMFATTNING
Åtagandet gäller endast av landstingen, Karolinska universitetssjukhuset och
Akademiska sjukhuset under perioden från och med år 1960 till och med år 1974,
utförd hypofraktionering * i Sverige som orsakat bestående kroppsskada enligt bilaga
1:2.
*) Med hypofraktionering avses en metod för strålbehandling av bröstcancer med
dagsdoser överskridande 2,0 Gy och slutdos överskridande 53,0 Gy.
UNDANTAG
•

Åtagandet gäller inte patienter som orsakats kroppsskada enligt ovan och
erhållit skadeståndsrättslig ersättning från annat håll, exempelvis från annat
försäkringsbolag

•

Ersättning lämnas inte till anhöriga till patienter som avlidit, om ansökan om
ersättning enligt nedan gjorts efter dödsfallet.

ERSÄTTNING
Ersättning lämnas med de belopp som anges i bilaga 1:2. Ränta utgår ej. Ersättningen
är skattefri.

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING
Ansökan om ersättning skall göras på särskild blankett som sänds till PSR
Personskadereglering AB, Hypofraktionering, Box 17830, 118 94 STOCKOLM.
Endast sådan ansökan som är fullständigt ifylld och undertecknad av patienten eller
befullmäktigat ombud behandlas.
LÖF har beslutat om Ex Gratia-åtagande på extra bolagsstämma den 19 januari 2006.
Ansökan om ersättning kan göras efter detta datum och skall senast ha kommit in till
PSR före utgången av juni månad 2007.
ÖVERKLAGANDE
Överklagande av LÖF/PSR fastställt beslut i ersättningsfråga kan av patienten ställas
till en särskild rådgivande Expertgrupp (bestående av medicinsk och juridisk expertis)
som utses av LÖF. Expertgruppen skall på begäran av den ersättningsberättigade eller
LÖF avge yttrande. En sådan begäran skall ställas till Expertgruppen och ges in till
PSR Personskadereglering AB, Expertgruppen/Hypofraktionering, Box 17830,
118 94 STOCKOLM inom sex månader från det att slutligt besked i ersättningsfrågan
har lämnats.
LÖFs slutliga besked med anledning av den rådgivande Expertgruppens yttrande kan
inte överklagas.

FORCE MAJEURE
LÖF är inte skyldigt att ersätta förlust som kan uppkomma om skadeutredning eller
utbetalning av ersättning vid skada fördröjs av hinder som ligger utanför LÖF:s
kontroll eller på grund av arbetsmarknadskonflikt.

Bilaga 1:2 till Tillägg nr 1
till Avtal om Patientförsäkring
Särskilda Villkor (SV2005:01-HYP)
enligt beslut av extra bolagsstämma 2006-01-19
Schablonersättningstabell – bestående strålskador genom hypofraktionering
För att ersättning skall kunna betalas krävs att skadorna är medicinskt
dokumenterade genom patientjournaler. Ersättningen bedöms utifrån
nedanstående tabell. Vid samtidigt förekommande skadetyper sker en
sammanläggning av ersättningsbeloppen, dock kan högst ett ersättningsbelopp
inom varje skadetyp räknas in.

SKADETYPER
Svullnad
Svullnad/ödem
Smärtor
Lättare smärtor, ständigt
förekommande
eller

Svåra kroniska smärtor, ständigt
förekommande

IDEELL SCHABLONERSÄTTNING

50.000 kr

50.000 kr

100.000 kr

Nedsatt rörlighet
Känselnedsättning arm/hand
eller
Nedsatt rörlighet arm/hand
eller

25.000 kr

Helt förlamad arm/hand

100.000 kr

50.000 kr

Sår
Sår som ej läkt/benutskott

50.000 kr

Hjärtpåverkan
Skada på hjärtmuskel eller
hjärtklaffar

Högst 50.000 kr - Särskild
bedömning/intyg av hjärtspecialist
krävs

Tillägg nr 2
till Avtal om Patientförsäkring
enligt beslut av extra bolagsstämma 2006-01-19

ANSVARSFÖRSÄKRING

1. Särskilt åtagande ex gratia vid strålskada som drabbat
patient genom strålbehandling med hypofraktionering vid
bröstcancer under perioden från och med 1975 till och med
1989
LÖF åtar sig att lämna ersättning till patient som med övervägande sannolikhet
orsakats bestående kroppsskada enligt nedan genom hypofraktioneringl i samband
med behandling av bröstcancer enligt bifogade Särskilda Villkor SV2005: 01 (HYP).
Patienten har bevisbördan härför.
Åtagandet gäller endast för patient som inte har rätt till ersättning genom
patientförsäkringens ersättningsbestämmelser.
2. ERSÄTTNING Ersättning lämnas i enlighet med bestämmelserna i ovan nämnda
Särskilda Villkor.

3.

ERSÄTTNINGSBELOPP

Ersättningsbeloppen fastställs av LÖF:s styrelse och framgår av bilaga till de
Särskilda Villkoren. Utgående ersättning är skattefri.
4.

ÖVERKLAGANDE

En särskild rådgivande Expertgrupp som utses av LÖF skall på begäran av den
skadelidande eller LÖF avge yttrande. En sådan begäran ska ställas till Expertgruppen
och ges in till LÖF inom sex månader från det att slutligt besked i ersättningsfrågan har
lämnats.
LÖF:s slutliga besked med anledning av den rådgivande Expertgruppens yttrande kan
inte överklagas.

Med hypofraktionering avses en metod för strålbehandling av bröstcancer med dagsdoser

överskridande 2,0 Gy och totaldos överskridande 53,0 Gy.
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-09-21
2006-09-12

Ks § 269
Au § 236

Återkallande av tillsyn över förorenade områden
KS2006/0358-42
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-06-21, § 116
- Ledningskontoret 2006-09-05

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit att kommunen ska begära att länsstyrelsen – med verkan fr.o.m. 1 januari 2007 - ska återkalla den (1999-06-29) till
kommunen överlåtna (operativa) tillsynen av förorenade områden, där föroreningarna härrör från pågående miljöfarlig verksamhet med beteckningen A eller B i
bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
med samma undantag som i punkt 1 eller från verksamhet av detta slag som upphört efter den 30 juni 1969 och där tillsynen vid tidpunkten för verksamhetens
upphörande inte hade överlåtits enligt 44 a § miljöskyddslagen.
Bakgrund: På förslag av miljö- och hälsoskyddsnämnden begärde Gotlands kommun
1997 hos länsstyrelsen att få överta tillsynen enligt miljöbalken av samtliga tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, dock inte verksamhet som utövas av Försvarsmakten
m.fl., och vissa uppräknade verksamheter: anläggning för cementtillverkning, större
anläggning för kalkframställning, civil flygplats eller flottiljflygplats. Senare, 1999,
begärde kommunen att få överta tillsyn över förorenade områden, dels dem där tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet pågår, dels dem där den tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheten upphört efter 30 juni 1969. Samma undantag som ovan skulle dock
gälla. Länsstyrelsen har bifallit framställningarna och överlåtit tillsynen till miljö- och
hälsoskyddsnämnden 7 augusti 1997 respektive 29 juni 1999.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens aktuella framställning avser alltså tillsynen av förorenade
områden. Bokstavsbeteckningarna A och B avser tillståndsgivande organ: A miljödomstolen och
B länsstyrelsen. Förordningen 1998:899 gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt
miljöbalken. I bilaga till förordningen specificeras om en verksamhet kräver tillstånd – och i så
fall av vilken instans – eller anmälan. Förordningen 1998:900 gäller tillsyn enligt miljöbalken och
innehåller bestämmelser om tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter enligt miljöbalken och om
tillsynsmyndigheternas skyldigheter.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget men konstaterar, att åtgärden kan visa sig
behöva kompletteras och utgår ifrån att miljö- och hälsoskyddsnämnden bevakar
och vid behov aktualiserar den.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att på kommunens vägnar
snarast hos länsstyrelsen göra framställning om återtagande av tillsyn enligt
10 kap. miljöbalken i enlighet med den inriktning nämnden föreslagit.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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DATUM

DIARIENUMMER

5 september 2006

KS 2006/0358-42

Ledningskontoret
Patrik Pettersson

Kommunstyrelsen

Begäran om återtagande av tillsyn av förorenade områden
ÄRENDET
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i beslut den 21 juni 2006, § 116, föreslagit att
kommunfullmäktige skall besluta göra framställning hos länsstyrelsen att delvis
återkalla sitt beslut den 29 juni 1999, nämligen p. 2 om överlåtelse av tillsyn enligt
miljöbalken enligt följande. Återkallelsen föreslogs först få verkan från den 1 januari
2007. Därefter har miljö- och hälsoskyddskontoret med anledning av ny information
från länsstyrelsen framfört att det vore lämpligare att ge återkallelsen verkan redan
före årsskiftet 2006/2007.
LEDNINGSKONTORETS BEDÖMNING
Allmän bakgrund
Av utredningen i ärendet framgår att Gotlands kommun genom en rad
fullmäktigebeslut frivilligt hemställt om huvudmannaskap för sådan miljötillsyn som
enligt lag och förordning normalt ankommer på länsstyrelsen att utföra, däribland
tillsyn över förorenade områden. Länsstyrelsen har utan större omgång förordnat i
enlighet med kommunens framställningar. Förvaltningsuppgifterna, tillsynen, som
följer av detta frivilliga huvudmannaskap utförs av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Finansieringen av det tillsynsarbete, som inte kan täckas medelst avgiftsuttag, har
därvid flyttats från rikets skattebas till kommunens skattebas.

Tillsyn över förorenade områden innefattar tillämpning av en lagstiftning med
retroaktiva inslag för att utreda omfattningen av och ansvaret för miljöskulder och i
förekommande fall förelägga verksamhetsutövare eller fastighetsägare att utföra eller
bekosta erforderliga efterbehandlingsåtgärder. Miljö- och hälsoskyddsnämndens
beslut överklagas hos länsstyrelsen, vars beslut kan överklagas hos miljödomstol.
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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Enligt förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för utredning och
efterbehandling av förorenade områden utreder länsstyrelsen frågan huruvida
statsbidrag kan ansökas hos Naturvårdsverket. Ett av villkoren för att tillskjuta
statsbidrag är att det inte finns något fullt utkrävbart ansvar från verksamhetsutövare
eller fastighetsägare. Länsstyrelsen måste således göra egna ansvarsutredningar för
att kunna besvara sagda fråga. Dessa ansvarsutredningar görs såvitt det förståtts i
nära samråd med Naturvårdsverket.

Således förekommer det att två myndigheter – miljö- och hälsoskyddsnämnden
såsom tillsynsmyndighet och länsstyrelsen såsom bidragshandläggare – låt vara från
något olika utgångspunkter utreder samma ansvarsförhållanden. I praktiken synes det
av flera skäl ligga nära till hands att länsstyrelsens ansvarsutredning även används i
miljö- och hälsoskyddsnämndens handläggning av tillsynsärenden.

Till det anförda kan även anmärkas att det från Naturvårdsverket framkommit
synpunkter att skulle miljö- och hälsoskyddsnämnden handläggning, som enligt
regeringsformen skall vara självständig, inte vara verket till belåtenhet, kan det
negativt påverka kommunens möjlighet att komma ifråga för statsbidrag.

Enligt 10 § den nyssnämnda statsbidragsförordningen utbetalas bidraget till
länsstyrelsen. Länsstyrelsen får i sin tur överlämna bidraget till en kommun eller
annan myndighet som är huvudman för utredningen eller efterbehandlingen. Genom
beslut i kommunstyrelsen (§ 284-2002) har på länsstyrelsens framställan kommunen
om ock med reservationer gjort ett frivilligt åtagande att vara huvudman för sanering
som utförs med statsbidrag. De nya förvaltningsuppgifterna som följde med detta
frivilliga huvudmannaskap skall enligt länsstyrelsens önskemål utföras av tekniska
nämnden, som dock enligt reservationerna skall pröva varje ärende för sig. Enligt
uppgift har länsstyrelsen även beslutat överlämna medel till tekniska nämnden för
delfinansiering av utredningar rörande förorenade områden. Själva utredningsarbetet
har tekniska nämnden i sin tur upphandlat av konsultfirmor. Det förefaller härigenom
vara så att kommunens frivilliga åtaganden av någon anledning lett till att två av dess
myndigheter påtagit sig utredning av samma sakförhållanden.
Den aktuella frågan
Det får anses utrett att länsstyrelsen förfogar över resurser och upparbetad kompetens
som gör länsstyrelsen minst lika skickad att utföra den operativa tillsynen som miljöoch hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden väckte därför frågan om
att länsstyrelsen skulle återkalla beslutet att på kommunen överlåta tillsyn över
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förorenade områden samt överta annan direkt enligt förordning på kommunen
liggande tillsyn. Länsstyrelsen tillfrågades dels om vad den mäktade med att besluta
själv, dels om den inte mäktade med allt huruvida den för att tillmötesgå kommunen
är beredd att använda sig av möjligheten att hos regeringen begära sådant beslut om
tillsynens fördelning som fordra regeringens medverkan enligt tillsynsförordningen.

Som länsstyrelsens svar får förstås sträcker sig dess beredvillighet till att återkalla all
sådan tillsyn över förorenade områden som genom dess tidigare beslut överlåtits på
kommunen.
Överväganden
Ledningskontoret delar miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömning att det vore en
bättre tingens ordning om länsstyrelsen även svarade för den operativa tillsynen över
förorenade områden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i det här ärendet begränsat
frågan till att återbörda övertagen tillsyn. Ledningskontorets saknar anledning att nu
föreslå längre gående överföring men frågan om nämndens föreslagna åtgärd räcker
till för att nå målet kan behöva följas upp. Det får därvid förutsättas att en nämnd
som så förtjänstfullt tagit initiativ till att ompröva kommunens frivilliga åtaganden på
egen hand bevakar utvecklingen och självmant återkommer i ämnet om så skulle
behövas.
FÖRSLAG TILL BESLUT I FULLMÄKTIGE
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att på kommunens vägnar snarast hos
länsstyrelsen göra framställning om återtagande av tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken
i enlighet med den inriktning som nämnden föreslagit.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör
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GOTLANDS KOMMUN
Miljö och hälsoskyddsnämnden

2006-06-21
Dnr: 06-1829

MHN § 116

Begäran om återtagande av tillsyn över förorenade områden
MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT
Miljö och hälsoskyddsnämnden föreslår att Gotlands kommun genom beslut i
kommunfullmäktige gör en framställning till länsstyrelsen enligt 26 kap 4 §
miljöbalken (SFS 1998:808) om återtagande av punkt 2 i länsstyrelsens beslut
990629 med lydelsen:
Förorenade områden enligt 10 kap. miljöbalken, där föroreningarna härrör
från pågående miljöfarlig verksamhet med beteckningen A eller B i bilaga till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, med
samma undantag som i punkt 1, eller från verksamhet av detta slag som upphört efter den 30 juni 1969 och där tillsynen vid tidpunkten för verksamhetens
upphörande inte hade överlåtits enligt 44 a § miljöskyddslagen (1969:387).
Undantag i nämnda punkt 1 avser de tillståndspliktiga verksamheter där tillsynen
har funnits kvar på länsstyrelsen.
Tidpunkt för återtagande föreslås till den 1 januari 2007.
I övrigt se synpunkter i avsnittet Bedömning.
ÄRENDEBESKRIVNING
1997-04-01 (MHN § 42) föreslog miljö och hälsoskyddsnämnden att Gotlands
kommun genom beslut i kommunfullmäktige skulle göra en framställning till
länsstyrelsen, enligt § 44 a miljöskyddslagen, om överlåtande till miljö och
hälsoskyddsnämnden av tillsyn enligt miljöskyddslagen avseende följande
verksamheter:
Samtliga verksamheter som kräver tillstånd enligt 3 § miljöskyddsförordningen
med undantag för:
x verksamhet som utövas av Försvarsmakten, Försvarets materialverk eller
Försvarets radioanstalt
x verksamhet som i bilaga till miljöskyddsförordningen har nr 29.01
(bergtäkt), 36.04 (cementfabrik), 36.05 (kalkframställning) eller 71.01
(flygplats)
I samband med övertagandet av tillsynsansvaret skulle en handläggare inom
tillsynen på länsstyrelsen erbjudas fortsatt arbete med tillsyn av ifrågavarande
verksamheter vid miljö och hälsoskyddsnämnden.

Kommunfullmäktige

Handlingar till
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Återkallelse av tillsyn över förorenade
områden
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-09-21, § 269

•

Ledningskontoret 2006-09-05

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-06-21, § 116

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

50
GOTLANDS KOMMUN
Miljö och hälsoskyddsnämnden

2006-06-21
Dnr: 06-1829

MHN § 116, forts

Kommunfullmäktige beslutade 1997-06-16 (Kf § 104) att anhålla hos länsstyrelsen
om att få överta tillsynen i enlighet med miljö och hälsoskyddsnämndens
framställan.
Länsstyrelsen beslutade 1997-08-07 (dnr 240-1984-97) att överlåta nämnda tillsyn
till miljö och hälsoskyddsnämnden. Överlåtelsen skedde den 1 januari 1998.
1999-02-24 (MHN § 32) föreslog miljö och hälsoskyddsnämnden att Gotlands
kommun genom beslut i kommunfullmäktige skulle göra en framställning till
länsstyrelsen enligt 26 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808), om överlåtande till
miljö och hälsoskyddsnämnden av tillsyn enligt miljöbalken avseende följande
verksamheter:
1. Samtliga miljöfarliga verksamheter som kräver tillstånd enligt 5 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med
undantag för:
- verksamhet som utövas av Försvarsmakten, Fortifikationsverket,
Försvarets materialverk eller Försvarets radioanstalt,
- verksamhet som i bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har kod nr 26.51-1 (cementtillverkning), 26.52-1 (kalkframställning), 63.23-1 (civil flygplats) eller 75.224-1 (flottiljflygplats)
2. Förorenade områden enligt 10 kap. miljöbalken, där föroreningarna härrör
från pågående miljöfarlig verksamhet med beteckningen A eller B i bilaga
till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
med samma undantag som i punkt 1, eller från verksamhet av detta slag som
upphört efter den 30 juni 1969 och där tillsynen vid tidpunkten för verksamheten upphörande inte hade överlåtits enligt 44 a § miljöskyddslagen
(1969:387).
Skäl till en förnyad framställan om övertagande var att ytterligare tillståndspliktiga
verksamheter tillkom genom miljöbalkens ikraftträdande 1999-01-01 (bl a större
hamnar och miljöstationer). Kapitel 10 som reglerar förorenade områden var även
nytt i miljöbalken. Enligt balken var länsstyrelsen tillsynsansvarig för förorenade
områden.
Kommunfullmäktige beslutade 1999-06-14 (Kf § 158) att begära hos länsstyrelsen
om att kommunen, genom miljö och hälsoskyddsnämnden, få överta tillsynen i
enlighet med miljö och hälsoskyddsnämndens förslag.
Länsstyrelsen beslutade 1999-06-29 (dnr 249-2237-99), med stöd av 26 kap 3 §
miljöbalken och 10 § förordningen om tillsyn enligt miljöbalken, att överlåta
nämnda tillsyn till miljö och hälsoskyddsnämnden. Överlåtelsen skulle gälla fr o m
1 juli 1999.
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2006-03-21 framförde miljö och hälsoskyddsnämnden en skriftlig förfrågan till
länsstyrelsen om möjligheten att återta tillsyn över förorenade områden
(tillsynsområde B5 enligt bilaga i Förordning (1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken) samt även överta tillsyn över förorenade områden som i övrigt
tillkommer på kommunal nämnd (B6 enligt samma bilaga). Skäl till nämndens
förfrågan är att nämnden har fått en omfattande och belastande tillsyn över
förorenade områden. Miljö och hälsoskyddsnämnden bedömer att länsstyrelsen för
närvarande är den myndighet på Gotland som har de erforderliga resurserna för att
bedriva nämnda tillsyn.
Länsstyrelsen har i sitt svar på nämndens förfrågan (meddelande 2006-05-08, dnr
577-1711-06) angett att länsstyrelsen kan ta tillbaka den tillsyn som överlämnades i
beslut den 29 juni 1999 vad gäller förorenade områden enligt 10 kap miljöbalken
motsvarande punkten B5 i bilaga till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken. Länsstyrelsen ser däremot ingen möjlighet att överta tillsynen över
andra förorenade områden (punkten B6 i bilagan).
I ett separat ärende (Beslut 051102 MHN § 160) har nämnden överlämnat tillsyn
över täkter (som började prövas som miljöfarlig verksamhet efter förändring i
miljöbalken fr o m 050801) samt Dyno-Nobell AB (ligger inne på Cementas
verksamhetsområde) till Länsstyrelsen.
BEREDANDE ORGAN
Miljö och hälsoskyddskontoret hade yttrat sig i ärendet 2006-06-12 och lämnat
förslag till beslut.

BEDÖMNING
Miljö och hälsoskyddskontoret tar fasta på länsstyrelsens svar på nämndens
förfrågan om återtagande av tillsyn över förorenade områden. Ett återtagande
begärs således motsvarande punkten B5 i bilaga till förordningen (1998:900) om
tillsyn enligt miljöbalken. Tidpunkt för återtagande föreslås till den 1 januari 2007.
Miljö och hälsoskyddsnämnden fortsätter efter beslutat datum för återtagande, som
tidigare, att bedriva tillsyn enligt punkt B6 i samma förordning.
Miljö och hälsoskyddskontoret föreslår att tidigare beslut från länsstyrelsen daterat
990629 (dnr 249-2237-99) upphävs för punkt 2 (tillsyn förorenade områden) i
samband med återtagandet. I övrigt förutsätter miljö och hälsoskyddskontoret att
punkt 1 (tillsyn A, B verksamheter) i samma beslut fortsätter att gälla som tidigare.
Det förutsätts således att tidigare meddelat beslut från länsstyrelsen 970807 (dnr
240-1984-97) har ersatts av 990629 (dnr 249-2237-99). Det är miljö och
hälsoskyddskontorets mening att fr o m 1 juli 1999 har inga verksamheter överlåtits
enligt 44 a § miljöskyddslagen (1969:387).
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I de föroreningsfall det är oklart vem som har tillsynsansvaret förutsätts att
länsstyrelsen och miljö och hälsoskyddsnämnden, liksom tidigare, samarbetar för
att hitta en lämplig lösning.
Bilagorna bifogas originalprotokollet:
Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:
Bilaga 5:
Bilaga 6:

_______

Beslut 1997-06-16 Kf § 104
Beslut länsstyrelsen 1997-08-07 (dnr 240-1984-97)
Beslut 1999-06-14 Kf § 158
Beslut länsstyrelsen 1999-06-29 (dnr 249-2237-99)
Förfrågan miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2006-03-21
Meddelande länsstyrelsen 2006-05-08

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 7

2006-10-16

Antagande av detaljplan del av Visby Länna
1:9 (Jungfruparken)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-09-21, § 254

•

Byggnadsnämnden 2006-06-14, § 129

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2006-09-21

Ks § 254
Detaljplan del av Visby Länna 1:9 (Jungfruparken) Antagande
- Byggnadsnämnden 2006-06-14, § 129 och förslag detaljplan 2006-05-31

Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för Länna
1:9, ett område mellan Lännavägen, Allégatan och Jungfrustig, benämnt
Jungfruparken. Marken ägs av kommunen och markanvisningsavtal har tecknats
med Wisab Bygg AB. Syftet med planen är bostadsbyggande, totalt 32 mindre
bostäder. Utställningen har föranlett endast redaktionella ändringar av planförslaget. Länsstyrelsen har tillstyrkt förslaget. Eftersom markanvändningen ändras i
förhållande till gällande översiktsplan (för A7-området) har kommunstyrelsen
tidigare beslutat att planen ska antas av kommunfullmäktige.
Monica Tingström, stadsarkitektkontoret, redogjorde för planförslaget.
Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
• Planförslaget antas.

2006-06-14

BN§ 129

Dnr 42025

Au§ 250
VISBY LÄNNA 1:9, DEL AV (JUNGFRUPARKEN) - Detaljplan
Godkännande
__________________________________________________________________________
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget.

2.

Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan
Kommunstyrelsen godkände 2004-09-23, § 255 markanvisning liksom upprättat markanvisningsavtal mellan kommunen och Wisab bygg AB och gav byggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta detaljplan för området.
Planförhållanden m m
För området gäller en fördjupad översiktsplan för A7-området som anger att markanvändningen skall vara den pågående, park.
Enligt gällande detaljplan antagen som stadsplan 1975-11-17 är området utlagt som park.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Upprättande av detaljplan för bostäder strider mot den fördjupade översiktsplanen.
För att möjliggöra byggande av bostäder enligt tecknat markanvisningsavtal måste ny
detaljplan upprättas.
Planuppdrag
Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2005-03-16, § 63, med beslut om planuppdrag
och tecknande av plankostnadsavtal.
Byggnadsnämnden beslutade 2005-06-15, § 158 att samråd skulle ske med förslag till
detaljplan daterad 2005-06-01. Exploatören har under hand ändrat situationsplanen.
Eftersom exploatören har ändrat situationsplanen anser stadsarkitektkontoret att ett förnyat
samrådsbeslut erfordras.
Samråd
Ärendet har senast behandlats av byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-11-23, § 554 med
beslut om samråd.
forts

forts § 129
Samråd har genomförts med ett planförslag daterat 2005-11-23. De yttranden som inkommit
finns på stadsarkitektkontoret. Stadsarkitektkontoret har i en samrådsredogörelse redovisat
inkomna synpunkter.
Följande ändringar av förslaget har skett:
•
•
•
•
•

Högsta tacknockshöjd för småhusen har sänkts.
En bestämmelse om högsta antalet tomter för småhus har införts.
X-området har flyttats.
Bestämmelsen g har tagits bort.
Planteringsskyldighet har införts mot Jungfrustig

Utställning
Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2006-03-08, § 50 med beslut om utställning.
Planförslaget, daterat 2006-02-22, har enligt 5:e kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit
utställt för offentlig granskning på stadsarkitektkontoret fr o m den 13 april t o m den 16 maj
2006. De yttranden som inkommit finns på stadsarkitektkontoret. Stadsarkitektkontoret har i
ett utlåtande redovisat inkomna synpunkter och bemötanden, bilaga 129.
Inkomna yttranden har inte medfört någon ändring av planförslaget.
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden godkänner planförslaget och överlämnar det
till kommunfullmäktige för antagande.
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

Detaljplanematerial kan fås från
tfn: 26 93 18, eller
e-post: gotlands.kommun@gotland.se

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18
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2006-10-16

Utveckling av turism och samarbete med
Baltikum. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-09-21, § 262

•

Ledningskontoret 2006-08-22

•

Motion 2003-12-15

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-09-21
2006-09-12

Ks § 262
Au § 229

Motion. Utveckling av turismen och samarbete med Baltikum
KS2003/0525-10
- Motion 2003-10-15
- Ledningskontoret 2006-08-22

Mats E:son Hjorth och Nils Ronquist (kd) har i motion föreslagit att kommunstyrelsen i form av omvärldsanalys ska kartlägga framtida konkurrenter till
Gotland som turistort. I uppdraget ska också ingå att lägga fram förslag på
insatser för att göra Gotland ännu mer attraktivt och en analys av ev. möjligheter
till samarbete med framför allt de baltiska staterna när det gäller turism och
kongressverksamhet m.m.
Ledningskontoret hänvisar bl.a. till tillväxtprogrammet för perioden 2004-2007
och de prioriteringar som där gjordes och de mer konkreta åtgärder som vidtagits
för att stärka Gotland som mötesplats. Arbetet med nytt tillväxtprogram pågår och
som ett led i det arbetet görs en omvärldsanalys. Motionen föreslås därmed
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Datum 2006-08-22

1(2)
Dnr

Ledningskontoret
Petter Engström

Kommunstyrelsen

Motion KS2003/0525-10
Bakgrund
Mats E: son Hjorth (Kd) och Nils Ronquist (Kd) har i en motion föreslagit att
kommunstyrelsen ska genomföra tre uppdrag för besöksnäringen.
• En omvärldsanalys med avseende på turismnäringens framtida
konkurrenter (framförallt från de baltiska staterna).
• Ett förslag till hur Gotland blir attraktivare för besökare.
• En analys av vilka samarbetsmöjligheter som finns med de baltiska
staterna, gällande turism, upplevelser och kongressande.
Utlåtande
Utlåtandet har dröjt och det beklagar vi särskilt då motionen tar upp viktiga
frågor som rör Gotlands framtida utveckling.
I december 2003 godkände Gotlands kommun det senaste tillväxtprogrammet
som gäller för perioden 2004-2007. Tillväxtprogrammet är ett strategiskt
dokument som anger inriktningen för olika regionala satsningar. Slutsatserna
och åtgärderna i programmet vilar bl.a. på omvärldsanalysen som gjordes i
samband med omställningsarbetet då KA3 lades ned. I det rådande
tillväxtprogrammet prioriteras; uppförande av kongresshall,
evenemangsbolag, åtgärder för förlängd turismsäsong, höjd kapacitet- och
kvalitet på boendet inom besöksnäringen.
Tillväxtprogrammet är på god väg att genomföras; kongresshallen är under
uppbyggnad och en Convention Bureau har organiserats för att stärka Gotland
som mötesplats. Gotlands kommun finansierar ett antal projekt som ska
stimulera framväxten av nya bärkraftiga evenemang och höja kompetensen
bland turismföretagarna.
Under programperioden har studier gjorts av omvärlden, bland annat gick
turistföreningens senaste medlemsresa till Baltikum.
Hitintills har vi genom Gotland Convention Bureau prioriterat samarbete med
de svenska kollegorna på kongressmarknaden.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Arbetet med ett nytt tillväxtprogram har inletts och ska fastställas under 2007.
Programskrivningsarbetet ska ske i samråd och samverkan med olika
regionala aktörer (bl.a. besöksnäringen) och en omvärldsanalys kommer
göras.
I det löpande regionala utvecklingsarbetet görs ständigt insatser som syftar till
att göra ön attraktivare för besökare och innevånare. Samverkan är då en
given arbetsmetod som används när det finns samverkansfördelar. Under
hösten 2006 medverkar Ledningskontoret även i framtagandet av det nya
interregionala programmet Mål 3 (samverkan i mellersta Östersjön).
Förslag till beslut
Motionen anses härmed besvarad.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lena Thalin
Regional utvecklingschef

Motion.
Till
Kommunfullmäktige
Gotland är beroende av en stark turistnäring. De Baltiska länderna kommer att bli medlemmar
i EU och deras valuta kommer att bli euron. Vi ser de baltiska staterna som våra
huvudkonkurrenter när det gäller den så kallade upplevelseindustrin.
Gotland har bland annat sandstränderna, världsarvsstaden Visby och kan erbjuda olika kulturoch naturupplevelser. De Baltiska staterna Estland med öarna Dagö och Ösel, Lettland samt
Litauen har allt detta Gotland kan erbjuda och ibland kanske i något större skala och kanske
till och med erbjuda upplevelser utöver det vanliga.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i
uppdrag:
- att en omvärldsanalys genomförs med avseende på turistnäringens framtida
konkurrenter
- att förslag tas fram som kan bidraga till att göra Gotland ännu mer attraktivt
och
- att analyserar om det finns samarbetsmöjligheter med framförallt de baltiska
staterna när det gäller turism, upplevelser, kongressande mm
Alva och Grötlingbo den 15 oktober 2003

Mats E: son Hjorth (kd)
Ord. i kommunfullmäktige

Nils Ronquist (kd)
ersätt. i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 9

2006-10-16

Gratis parkering för miljöbilar. Motioner
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24, § 230

•

Ledningskontoret 2006-07-03 (2 utlåtanden)

•

Motion 2004-06-23 (miljöpartiet)

•

Tekniska nämnden 2005-03-30, § 73

•

Motion 2004-10-22 (centerpartiet)

•

Tekniska nämnden 2005-03-30, § 72

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-08-24
2006-08-15

Ks § 230
Au § 204

Motioner. Gratis parkering för miljöbilar
KS2004/0293-51 och KS2004/0460-51
- Motion 2004-06-23
- Tekniska nämnden 2005-03-30, § 73
- Motion 2004-10-22
- Tekniska nämnden 2005-03-30, § 72
- Ledningskontoret 2006-07-03

- Ann Enström m.fl. (mp) har i motion yrkat dels att tekniska nämnden ska få i
uppdrag att utreda möjligheten att befria fordon som drivs med miljövänligt
bränsle från parkeringsavgift, dels att regler i detta syfte ska upprättas och
införas snarast.
- Stefan Nypelius (c) har i motion föreslagit att frågan om att låta miljöbilar få
parkera gratis ska utredas inför sommaren 2005 och att begreppet ”miljöbil”
ska definieras.
Eftersom parkeringsavgifter inte införts generellt är frågan, enligt tekniska
nämnden, inte aktuell. På de platser där avgift erläggs, t.ex. hamnterminalen, ska
ingen befrielse medges. Tekniska nämnden föreslår att motionerna ska anses
besvarade genom nämndens beslut att inte införa parkeringsavgifter i Visby innerstad och närliggande områden.
Ledningskontoret anser att kommunen redan nu ska besluta att miljöfordon ska få
parkera gratis, när och om parkeringsavgifter införs mer allmänt i Visby eller
andra tätorter på Gotland. När det gäller definitionen av begreppet miljöbil föreslås kommunen följa Vägverkets definition av miljöbilar för statliga tjänstefordon.
A n m : Fr.o.m. 1 januari 2006 ändrade regeringen definitionen av miljöbil i den förordning som reglerar myndigheters inköp och leasing av miljöbilar (2004:1364). Nu klassas
även bensin- och dieselbilar med låg bränsleförbrukning som miljöbilar. Definitionen ska
ses över ungefär vartannat år. När förordningen infördes 2004 fick Vägverket samtidigt i
uppdrag att utveckla den definition som då användes. Verkets rapport från 2005 låg till
grund för ändringen av förordningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls såtillvida att någon avgift för parkering på offentlig plats som
förvaltas av kommunen inte ska uttas för miljöbilar.

•

Definitionen av miljöbil ska inom Gotlands kommun ska vara densamma som
i gällande lydelse av regeringens förordning (2004:1364) om myndigheters
inköp och leasing av miljöbilar.

•

Tekniska nämnden såsom trafiknämnd får i uppdrag att utforma lämpligt
regelsystem för hantering av denna ärendetyp.

1(1)
2006-07-03

Dnr 2004/0293-51

Ledningskontoret
Helena Andersson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion om befrielse från parkeringsavgift för fordon
drivna med miljövänliga bränslen
Bakgrund
Med bakgrund i tekniska nämndens beslut år 2004 att föreslå införandet av
parkeringsavgifter i Visby har mp:s fullmäktigegrupp i en motion från 2004
yrkat:
• att Tekniska nämnden får i uppdrag att studera och utreda fri parkering ge
för fordon drivna med miljövänliga bränslen.
• att regler i motionens anda snarast utformas och genomföres.
Bedömning
Tekniska nämnden har i § 73/05 bedömt att frågan om avgiftsbefrielse för
vissa fordon inte är aktuell genom att P-avgifter inte tillämpas i Visby.
Beslutet gäller inte parkeringarna i anslutning till hamnterminalen och
sommarparkeringen på Gutavallen. På dessa platser skall enligt TN:s
uppfattning alla fordon som nyttjar parkeringsplatserna betala avgift.
Ledningskontoret delar tekniska förvaltningens bedömning, men anser att fri
parkering för miljöfordon ska tillämpas när och om parkeringsavgifter införs
mer allmänt i Visby eller andra tätorter på Gotland.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen bifalles så till vida att frågan om fri parkering för miljöbilar
skall möjliggöras när och om parkeringsavgifter allmänt införs i tätorter
på Gotland. Tekniska nämnden får detta i uppdrag.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Motion angående
befrielse från parkeringsavgift för fordon drivna med miljövänliga bränslen
Vid sidan av bra vatten är luften det som är mest nödvändigt för vår fortlevnad.
Idag släpps tonvis av koldioxid ut i vår atmosfär och det är en starkt bidragande orsak till
växthuseffekten som hotar vårt klimat över hela jorden.
Därför måste vi på alla tänkbara sätt stödja beslut som leder till att bilar släpper ut mindre
koldioxid. Idag finns det en del alternativ om man vill köpa en mer "miljövänlig" bil. Det kan
handla om hybridbilar som går på el och bensin eller rapsolja och diesel. Biogas och vätgas
bilar kommer inom en snar framtid också att finnas på marknaden.
Tekniska nämnden i Gotlands kommun har tagit beslut om införande av avgifter för parkering
på vissa utvalda platser, bland annat i Visby hamn och på Gutavallens grusplan sommartid.
Sannolikt kommer Gotlands befolkning och våra besökande gäster att få vänja sig vid tanken
på parkeringsavgifter även på andra platser i kommunen.
I Göteborg och på andra platser har man beslutat att låta fordon, drivna med miljövänliga
bränslen, få parkera helt gratis. Anledningen till detta beslut är att man på så sätt vill stimulera
befolkningen till att använda fordon med energi, som inte tär på jordens resurser, utan ingår i
det naturliga kretsloppet.
Vi yrkar därför på att kommunfullmäktige i Gotlands kommun beslutar:
•

att ge Tekniska nämnden i uppdrag att studera och utreda möjligheterna för att införa
P-avgiftsbefrielse för fordon drivna med miljövänliga bränslen

•

att regler i motionens anda snarast utformas och genomföres

Gotland 2004-06-23
Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp

Ann Enström

Torgny Lihnell

Hans-Åke Norrby

Heidi Plisch

Britt Ronsten

Lena Lind

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-03-30

TN § 73 Motion. Befrielse från parkeringsavgift för fordon
med miljövänliga bränslen
Tekniska förvaltningen 2005-03-04
Au § 64

Miljöpartiets fullmäktigegrupp föreslår i en motion kommunfullmäktige
besluta:
Att ge Tekniska nämnden i uppdrag att studera och utreda möjligheterna
för att införa P-avgiftsbefrielse för fordon med miljövänliga bränslen.
Att regler i motionens anda snarast utformas och genomföres.
Tekniska förvaltningens yttrande:
I TN § 21/05 har beslutats att inte införa parkeringsavgifter varför frågan
om avgiftsbefrielse för vissa fordon inte är aktuellt. Beslutet gäller inte
parkeringarna i anslutning till hamnterminalen och sommarparkeringen på
Gutavallen. På dessa platser skall enligt vår uppfattning alla fordon som
nyttjar parkeringsplatserna betala avgift.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Föreslå kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att motionen från
miljöpartiet att införa P-avgiftsbefrielse för miljöbilar anses besvarad i
och med TN § 21/05 att inte införa parkeringsavgifter i Visby
innerstad och närliggande områden.

_____
Björn Fransson yrkar bifall till att nämnden beslutar om att verka i
motionens anda.
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden anser arbetsutskottets förslag bifallet.

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerare

Utdragsbestyrkare

2005-03-04

Göran Lindström

Tekniska nämnden i Gotlands
kommun

Motion angående befrielse från parkeringsavgift för fordon med miljövänliga
bränslen
Miljöpartiets fullmäktigegrupp föreslår i en motion kommunfullmäktige besluta:
•

Att ge Tekniska nämnden i uppdrag att studera och utreda möjligheterna
för att införa P-avgiftsbefrielse för fordon med miljövänliga bränslen.

•

Att regler i motionens anda snarast utformas och genomföres.

Yttrande:
I TN § 21/05 har beslutats att inte införa parkeringsavgifter varför frågan om
avgiftsbefrielse för vissa fordon inte är aktuellt. Beslutet gäller inte parkeringarna
i anslutning till hamnterminalen och sommarparkeringen på Gutavallen. På dessa
platser skall enligt vår uppfattning alla fordon som nyttjar parkeringsplatserna
betala avgift.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden:
Föreslå kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att motionen från miljöpartiet att
införa P-avgiftsbefrielse för miljöbilar anses besvarad i och med TN § 21/05 att
inte införa parkeringsavgifter i Visby innerstad och närliggande områden.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Tekn dir

Göran Lindström
Avd chef

1(1)
2006-07-03

Dnr 2004/0460-51

Ledningskontoret
Helena Andersson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion om fri parkeringsavgift för miljöbilar
Bakgrund
Med bakgrund i tekniska nämndens beslut år 2004 att föreslå införandet av
parkeringsavgifter i Visby har Stefan Nypelius i en motion från 2004 yrkat:
• att man utreder möjligheten att ge miljöbilar gratis parkering i Visby.
• att man definierar kriterier för miljöbil inom Gotlands Kommun.
Bedömning
Tekniska nämnden har enligt Ks § 334/04 omprövat beslutet enligt TN §
223/04 så att beslutet, om att parkeringsavgifter skall införas i Visby innanför
stadsmuren och på parkeringsplatserna närmast utanför muren, inte har
fullföljts. TN har i § 72/05 bedömt att frågan om avgiftsbefrielse för vissa
fordon därför inte är aktuell. Beslutet gäller inte parkeringarna i anslutning till
hamnterminalen och sommarparkeringen på Gutavallen. På dessa platser skall
enligt TN:s uppfattning alla fordon som nyttjar parkeringsplatserna betala
avgift.
Ledningskontoret delar tekniska förvaltningens bedömning, men anser att
gratis parkering för miljöfordon ska tillämpas när och om parkeringsavgifter
införs mer allmänt i Visby eller andra tätorter på Gotland.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen bifalles så till vida att fri parkering för miljöbilar skall
möjliggöras när och om parkeringsavgifter allmänt införs på kommunens
mark i tätorter på Gotland. Tekniska nämnden får detta i uppdrag.

•

Definitionen på miljöbilar inom Gotlands kommun ska följa gällande
version av Vägverkets definition av miljöbilar för statliga tjänstefordon.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Gotlands Centern

Motion
2004-10-22

Kommunfullmäktige
Gotlands kommun

Fri parkeringsavgift för miljöbilar
En oenig Tekniska nämnd beslutade i TN § 223 den 22 sept i år att det skall införas
parkeringsavgifter i Visby. Jag ogillar den lösningen även om man säger sig vilja styra
trafiken. Om nu avgifter införs för styrning, kan de även användas för att styra bilparken. För
att främja ett utbyte av vår gamla bilpark på Gotland till ett miljövänligare alternativ samt att
minska utsläppstrycket i innerstan tycker jag att miljöbilar skall ha gratis parkering.
I Stockholm skall man införa det och i Göteborg har man haft det sedan januari 2003. Även
Örnsköldsvik och Borås kommuner har avgiftsfri parkering för miljöfordon. När Göteborg
införde gratisparkering för miljöfordon var det knappt 2.000 miljöbilar i trafik. I dag är det
över 4.000 bilägare. Antalet har således fördubblats på mycket kort tid.
Vad är en miljöbil? Definitionerna skiljer mellan kommuner. Men den skall drivas av
miljöbränslen såsom el, etanol, biogas, RME eller andra förnybara, icke fossila drivmedel.
Det betyder att bränslet ingår i ett kretslopp och ger betydligt lägre nettoutsläpp av
växthusgasen koldioxid. Avgaserna är renare jämfört med bensin och diesel och flera av
bilarna är också tystare än vanliga bilar. Även elhybrider, dvs bilar som drivs av bensin samt
el i kombination kan räknas som miljöbilar.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att:
man utreder möjligheten att ge miljöbilar gratis parkering i Visby till sommaren 2005
Att man definierar kriterier för miljöbil inom Gotlands Kommun

Bro 041022

Stefan Nypelius

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-03-30

TN § 72 Motion. Fri parkeringsavgift för miljöbilar
Tekniska förvaltningen 2005-03-04
Au § 63

Stefan Nypelius, Centern, föreslår i en motion att man utreder möjligheten
att ge miljöbilar gratis parkering i Visby till sommaren 2005 och att man
definierar kriterier för miljöbil inom Gotlands kommun.
Tekniska förvaltningens yttrande:
I TN § 21/05 har beslutats att inte införa parkeringsavgifter varför frågan
om avgiftsbefrielse för vissa fordon inte är aktuellt. Beslutet gäller inte
parkeringarna i anslutning till hamnterminalen och sommarparkeringen på
Gutavallen. På dessa platser skall enligt vår uppfattning alla fordon som
nyttjar parkeringsplatserna betala avgift.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Föreslå kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att motionen från
Centern anses besvarad i och med TN § 21/05 att inte införa
parkeringsavgifter i Visby innerstad och närliggande områden.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerare

Utdragsbestyrkare

2005-03-04

Göran Lindström

Tekniska nämnden i Gotlands
kommun

Motion från Centern angående fri parkeringsavgift för miljöbilar.
Stefan Nypelius, Centern, föreslår kommunfullmäktige besluta:
•

Man utreder möjligheten att ge miljöbilar gratis parkering i Visby till
sommaren 2005..

•

Man definierar kriterier för miljöbil inom Gotlands kommun.

Yttrande:
I TN § 21/05 har beslutats att inte införa parkeringsavgifter varför frågan om
avgiftsbefrielse för vissa fordon inte är aktuellt. Beslutet gäller inte parkeringarna
i anslutning till hamnterminalen och sommarparkeringen på Gutavallen. På dessa
platser skall enligt vår uppfattning alla fordon som nyttjar parkeringsplatserna
betala avgift.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden:
Föreslå kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att motionen från Centern anses
besvarad i och med TN § 21/05 att inte införa parkeringsavgifter i Visby innerstad
och närliggande områden.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Tekn dir

Göran Lindström
Avd chef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 10

2006-10-16

Effektivisering av verksamheten genom
minskning av möten och mötestider. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24, 231

•

Ledningskontoret 2006-02-28

•

Motion 2004-06-23

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-08-24
2006-08-15

Ks § 231
Au § 205

Motion. Effektivisering av arbetsorganisation
KS2004/0294-00
- Motion 2004-06-23
- Ledningskontoret 2006-02-28

Lena Celion (m) har i motion hemställt att kommunen ska effektivisera de delar
av arbetet (arbetstiden) som inte direkt riktar sig till brukarna eller genom
kvalitetsarbete säkra en god verksamhet. Ett exempel på effektivisering av arbetet
är att minska den tid som åtgår till möten. I förslaget berörs också sammanträden
med nämnderna som skulle kunna förläggas till kvällstid.
Ledningskontoret anser bl.a. att ett minskat antal möten inte är liktydigt med en
effektivisering av verksamheten men att frågeställningen kommer att beaktas vid
genomgången av organisation och arbetsformer inom ramen för utredningen
Struktur 2007. Motionen föreslås därmed besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

2006-02-28

1(2)
Dnr KS 2004/0294-00

Ledningskontoret
Anne Ståhl Mousa

Kommunfullmäktige

Effektivisering av verksamheten genom minskning av
möten och mötestider.
Ärendet
Motion, Lena Celion. Moderata Samlingspartiet hemställer om att Gotlands
kommun i arbetet med kommunens budget och struktur även effektiviserar
den del av arbetstiden som inte innebär ett direkt arbete med brukarna eller
med kvalitetsarbete för att säkra en god verksamhet.
Bakgrund
Motionen har sin utgångspunkt i en tidningsartikel där man lyfte fram att,
mycket arbetstid går åt till möten.
Frågeställningen är: Kan färre möten och kortare mötestider göra
verksamheten mer effektiv?
Ledningskontorets bedömning
Mötet är ofta ett verktyg att föra arbetsuppgifter framåt. Det är upp till varje
förvaltning att bestämma den interna mötesstrukturen. Någon samordnad
uppföljning kring hur det verkligen ser ut på förvaltningarna avseende
mötestäthet och möteskultur sker för närvarande inte.
Förvaltningarnas behov av att träffas internt ser självklart olika ut eftersom
arbetsuppgifterna skiljer sig åt. Att generellt slå fast att verksamheten skulle
bli mer effektiva genom att antalet möten minskades går inte att göra.
Vid den generella genomgång av organisation och arbetsformer som
Struktur 2007 innebär kommer frågeställningen att beaktas.
Utnyttja tekniken
Ett tips för att minska antalet möten kan vara att vid varje tidpunkt när man
är i behov av att diskutera med andra överväga om man måste mötas fysiskt
eller om diskussionen kan föras genom telefonmöte, chat, digitalt delade

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

2(2))

dokument etc. Många gånger blir sådana möten mer effektiva eftersom
det finns ett större fokus på det som skall avhandlas.
Om alla utnyttjade den digitala kalendern i GroupWise skulle samordning
och bokning av möten underlättas. Tekniken kan komplettera kallelsen med
bifogade underlag. Digitala projektplatser är ett annat sätt att dela dokument
och föra frågan vidare mellan möten för att den verkliga mötestiden skall
kunna användas så effektivt som möjligt.
Vilken form av teknikstöd man använder är i huvudsak beroende av
teknikmognaden inom gruppen.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Ärendet anses härmed besvarat.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Moderata Samlingspartiet
GOTLAND

MOTION
2004-06-23

Till
Kommunfullmäktige i Gotland kommun
Gotlands kommun ser för närvarande över ekonomi och verksamhet på stort sett alla
områden.
En stor del av personalens arbetstid, som man kanske inte alltid räknar med, är den tid som
åtgår till möten och sammanträden, både i det dagliga arbetet, men också i politiken.
Det har gjorts jämförelser mellan offentlig verksamhet och privata företag som tydligt visar
att en betydligt större andel av personalens arbetstid åtgår till möten och sammanträden i den
offentliga verksamheten. Det är därför viktigt att se över mål och syfte även i denna del av
arbetstiden. Rutiner och traditioner måste omprövas. Här kan och bör effektiviseringar kunna
göras.
Ett ekonomiskt mål skulle kunna vara en halvering av mötestider och möten. För att
åstadkomma detta måste man också göra en beskrivning av nuvarande omfattning och
innehåll, för att sedan kunna begränsa så långt det går. Detta gör man för närvarande i
Linköpings kommun där möten och sammanträdestid skall halveras.
Det är t ex viktigt att endast de personer som omfattas av mötets ärenden deltar, att det finns
dagordningar och begränsning av sluttid. Nämndmöten på kvällstid är andra exempel på
effektiviseringar av samtal och politiskt arbete.
De arbetsplatser där man har en bra struktur för effektiva möten, kunde man visa upp som
goda exempel i detta arbete. Mötesstrukturen behöver ständigt följas upp för att inte bli ett
mål i sig.
Rätt utnyttjat skulle detta kunna medföra mer tid för direkt arbete med elever, sjuka och
gamla och ett bättre utnyttjande av våra begränsande kommunala resurser.
Därför hemställer Moderata Samlingspartiet
att

Gotlands kommun i arbetet med kommunens budget och struktur
även effektiviserar den del av arbetstiden som inte innebär ett direkt
arbete med brukarna eller med kvalitetsarbete för att säkra en god
verksamhet.

Dag som ovan

Lena Celion (m)

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 11

2006-10-16

Etablera samhällsbyggarnas hus på P18.
Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24, § 232

•

Ledningskontoret 2006-07-06

•

Motion 2005-03-21

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-08-24
2006-08-15

Ks § 232
Au § 206

Motion. Etablera samhällsbyggarnas hus på P18
KS2005/0146-21
- Motion 2005-03-21
- Ledningskontoret 2006-07-06

Eva Nypelius m.fl. (c) har i motion yrkat att kommunen ska planera för att, i form
av det tidigare planerade ”Samhällsbyggarnas hus”, samlokalisera miljö- och
hälsoskyddskontoret, stadsarkitektkontoret och tekniska förvaltningen, förslagsvis
till P18-området.
Ledningskontoret hänvisar till planeringen för lokalisering av de kommunala
förvaltningarna till Visborgs slätt och föreslår att motionen därmed anses
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

2006-07-06

1(2)
Dnr KS 2005/0146-21

Ledningskontoret
Per-Eric Edlund

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion om att etablera Samhällsbyggarnas hus på P18
Bakgrund
Eva Nypelius, Hans Klintbom m.fl har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att 'för att skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft behöver
småföretaganet utvecklas och vi behöver fler entreprenörer som kan driva på
och genomföra bra utvecklingsidéer ". Motionärerna yrkar att Gotlands
kommun planerar för att samlokalisera stadsarkitektkontoret, tekniska
förvaltningen och Miljö- och hälsoskyddskontoret snarast möjligt, förslagsvis
på P18-området.
Bedömning
I början av 2000-talet fick Tekniska nämnden i uppdrag att arbeta med
förutsättningarna att skapa ett Samhällsbyggarnas i Visby. Tanken har varit en
samlokalisering av Stadsarkitektkontoret, Miljö- och hälsoskyddskontoret,
kultur- och fritidsförvaltningen samt de administrativa delarna av Tekniska
förvaltningen. Av främst två skäl har det varit svårt att driva detta arbete
framåt. Dels svårigheten att finna ändamålsenliga befintliga lokaler,
alternativet att bygga nytt har känts kostsamt. Dels svårigheten att till
acceptabel prisnivå avyttra beståndet i Visby innerstad.
Under 2005 har förutsättningarna att skapa ett Samhällsbyggarnas hus
förbättrats. P18:s nedläggning har inneburit en förändring av lokalmarknaden
i Visby. Samtidigt har högkonjunkturen för bostadsbyggande på Gotland
inneburit ett mycket större intresse att förvärva kommunens lokalbestånd i
innerstaden.
Sedan sommaren 2005 har det pågått sonderingar för att skapa ett
samhällsbyggarnas hus på Visborgsslätt. Tillsammans med Vasallen har det
gjorts en (förstudie kring möjligheterna att bygga om kaserner. Vidare har det
diskuterats med presumtiva bostadsbyggare om en omvandling av
kommunens lokaler till bostäder i kvarteren Annexet, Rådhuset, S:t Katarina
och Laboratorn (Tekniska förvaltningen, Ledningskontoret,
Stadsarkitektkontoret, Konsult- och service).
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Besöksadress
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Bankgiro

Postgiro
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2(2))

Parallellt med detta har inom ramen för arbetet med Struktur 2007 tanken
fötts att samla större delen av den kommunala administrationen till
Visborgsslätt.
Ledningskontoret finner att med planerade åtgärder kan motionen anses besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till planerade åtgärder.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Centerpartiet på Gotland

Motion
2005-03-21

Etablera Samhällsbyggarnas hus på P18
För att skapa tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft behöver småföretagandet utvecklas och vi
behöver fler entreprenörer som kan driva på och genomföra bra utvecklingsidéer. Därför vill
Centerpartiet fortsätta att jobba för att förverkliga begreppet smidiga Gotland och förenkla kontakterna
med kommunen.
Ett första steg för att öka kommunala förvaltningars tillgänglighet bör vara att samlokalisera
Stadsarkitektkontoret, Tekniska förvaltningen och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Helt i enlighet med
tidigare planering för ett s.k. Samhällsbyggarnas hus. P 18-området kan vara en lämplig placering,
vilket innebär att kommunen flyttar ut delar av verksamheten från innerstaden och samtidigt friställer
lokaler där.
Denna samlokalisering bör ske för att underlätta myndighetskontakter för både företagare och
privatpersoner och därmed bidra till att förverkliga begreppet "smidiga Gotland" och ett bättre
företagsklimat på Gotland.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
Att Gotlands kommun planerar för att samlokalisera Stadsarkitektkontoret, Tekniska
förvaltningen och Miljö- och hälsoskyddskontoret snarast möjligt, förslagsvis på P18-området.
Visby 2005-03-21
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Eva Nypelius

Hans Klintbom

Lars Thomsson

Barbro Ronsten

Per-Olof Jacobsson

Stefan Nypelius

Gösta Hult

Torsten Gislestam

Eva Gahnström

Christer Matsson

Curt Broberg

Per Stenegärd

Britt Marie Klintström

Kerstin Löfgren-Dahlström

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2006-10-16

Jämförande analys med andra kommuner.
Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24, § 233

•

Ledningskontoret 2006-05-11

•

Motion 2005-09-18

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-08-24
2006-08-15

Ks § 233
Au § 207

Motion. Jämförande analys med andra kommuner
KS2005/0379-10
- Motion 2005-09-18
- Ledningskontoret 2006-05-11

Göran Örtbrant (m) i motion yrkat att Gotlands kommun - som ett led i ett aktivt
förändringsarbete - ska analysera kostnader för och kvalitet på de tjänster som
produceras här och jämföra dem med ett representativt urval andra kommuners.
Ledningskontoret vitsordar betydelsen av interkommunala jämförelser och hänvisar bl.a. till den analys av Gotlands kommun som Sveriges Kommuner och
Landsting gjorde förra året. Kontoret hänvisar också till den införda modellen
med styrkort och fortlöpande arbete för att förfina det, närmast utarbetandet av
produktivitetstal för verksamheterna, som avses användas som underlag i styrprocessen. Motionen föreslås därmed besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

1(2)
2006-05-11

Dnr KS 2005/0379-10

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunstyrelsen

Motion om jämförande analys med andra kommuner när det gäller
sjukvård och kollektivtrafik m m
Ärendet
Göran Örtbrant (m) har i en motion (daterad 2005-09-18) yrkat att kommunen ska
genomföra en heltäckande och jämförande analys av kostnaderna och kvaliteten i
förhållande till andra kommuner och landsting. I motionen antas att det endast
sker en begränsad kunskapsöverföring mellan de olika kommunerna trots att de
bedriver samma typ av verksamhet.
Ledningskontorets svar
Ledningskontoret delar motionärens uppfattning att det i samband med
förändringsarbete skall göras jämförande analyser med andra
kommuner/landsting. Så sker också, dock kanske ej heltäckande för samtliga
kommunens verksamheter. För sådana jämförelser finns ett mycket bra redskap Vad kostar verksamheten i din kommun - utgiven av Sveriges Kommuners och
Landsting samt Statistiska Centralbyrån. Publikationen lämpar sig mycket bra för
jämförelser och indikerar hur verksamheternas kostnader kan variera mellan
kommuner.
För att använda de kommunala resurserna på bästa sätt och ändå upprätthålla
kvaliteten i verksamheten tillämpas målstyrning med balanserade styrkort.
Styrkorten för nämnderna gäller från och med 2006 och under året kommer också
styrkort per verksamhet att tas fram. Styrkorten utgår ifrån fem olika perspektiv
(brukare/kund, ekonomi, medarbetare/ledare, processer och samhälle) med ett
antal framgångsfaktorer och styrtal per perspektiv. Målet för perspektivet
processer är ”kommunen har samverkande processer och bedriver ett kontinuerligt
förbättringsarbete” och ett av styrtalen är ”förbättrad produktivitet”.
Nämndernas/förvaltningarnas arbete med styrkorten utgår många gånger ifrån
jämförelser med andra kommuner och landsting. Ansvaret för uppföljning av
styrkorten ligger på resp nämnd och kommer att redovisas i årsbokslutet. Genom
styrkorten erhålls en systematisk och samlad bild av kommunens måluppfyllelse.
Många verksamheter ingår också i olika nationella nätverk både inom kommunal
och landstingskommunal verksamhet.
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Ledningskontoret kommer som ett led i uppföljning av processperspektivet att
tillsammans med förvaltningarna att ta fram ett antal produktivitetstal per
verksamhet. Dessa skall användas som beslutsunderlag i styrprocessen och kunna
följas år efter år samt mot andra kommuner och landsting. Det är viktigt att agera
utifrån stora skillnader, det kan t ex vara fråga om att sänka servicenivån vilket
kan vara ett svårt politiskt beslut. Det kan dock finnas områden där en hög
servicenivå prioriteras.
Under hösten 2005 genomfördes en stor analys av Analysgruppen (projekt inom
Sveriges Kommuner och Landsting). Analysen bygger på jämförelser med
kommuner som har liknande struktur som Gotlands kommun. Resultatet av
analysen presenterades för kommunstyrelsen under oktober 2005 och gav vid
handen att inom ett flertal områden ligger kommunen i nivå med andra kommuner.
Dock fanns en del områden där resultaten indikerar på onödigt stor resursåtgång.
Analysgruppens urval av jämförbara kommuner och landsting är en bra grund för
det förbättringsarbete som ständigt pågår inom kommunen.
De stora förändringsprojekt som pågår – Struktur 2007, Sjukvårdens framtid, m fl
– utgår i grundanalysen till stor del från jämförelser med andra kommuner och
landsting och är således helt i linje med motionärens förslag.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Motionen förslås besvarad med ledningskontorets yttrande.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Moderata Samlingspartiet
Gotland

MOTION
05-09-18

Till kommunfullmäktige i Gotlands kommun

Jämförande analys med andra kommuner
Kännetecknande för ett framgångsrikt samhälle är ofta den tydliga förmågan att kunna
utvecklas genom att lära sig av andra, att ta till sig vetenskaplig forskning och nya rön, att
stimulera entreprenörskap och innovationsförmåga etc. etc. I den privata sektorn är detta
förhållningssätt helt enkelt en fråga om överlevnad. I en konkurrensutsatt bransch klarar sig
företaget inte långsiktigt, om förmågan att utveckla produkten/tjänsten, effektivisera
produktionsprocessen och distributionen, pressa kostnader m.m. saknas. Inte sällan åstadkoms
förändring och utveckling i näringslivet genom att studera och lära av andra företag, som inte
sällan även är konkurrenter. Samma utvecklingsdynamik finns inte i den offentliga sektorn.
Den främsta orsaken härtill är att vi här oftast har en monopolsituation, som per definition ej
gynnar utveckling och kostandseffektiviseringar. Sveriges närmare 300 kommuner är ett bra
exempel på detta.
Bland landets kommuner finns det ibland stora skillnader mellan kommunernas kostnader för
skola, omsorg, sjukvård, kultur etc. En del av dessa skillnader kan ha naturliga förklaringar,
för andra saknas det orsakssamband. Hur effektiv en kommun är att hantera medborgarnas
skattepengar visar sig på olika sätt, inte minst genom den utdebiterade kommunalskatten.
Det finns ett antal olika möjligheter för en kommun att bli bättre på, att få ut mesta möjliga
nytta av de skattepengar kommunen förfogar över. För att det överhuvudtaget ska vara möjligt
att med framgång arbeta med förändringsarbete krävs, att man har kunskap om nuläget. Trots
att Sverige idag har närmare 300 kommuner och samtliga kommuner bedriver i stort sett
samma typ av verksamhet, sker så vitt jag kan bedöma en tämligen begränsad
kunskapsöverföring kommuner emellan, i varje fall om vi ser till ett övergripande perspektiv.
Om en kommun önskar starta ett förändringsarbete måste det rimligen finnas mycket
information och kunskap att hämta genom att jämföra sig själv med ett representativt urval av
landets övriga kommuner.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
att Gotlands kommun, som ett led i ett aktivt förändringsarbete, genomför en för
kommunen heltäckande och jämförande analys av kommunens kostnader och kvalité i
förhållande till ett representativt urval av landets övriga kommuner (och landsting när
det gäller sjukvård, kollektivtrafik m.m.).

Göran Örtbrant (m)

Kommunfullmäktige

Handlingar till
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Vårdprogram för unga med självskadebeteende. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-09-21, § 263

•

Ledningskontoret 2006-08-17

•

Motion 2005-12-12

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-03-06, § 417

•

Socialstyrelsens skrivelse 2004-01-21 ”Vad vet vi om flickor som skär sig” –
sammanfattning

•

Socialstyrelsens rapport 2004-12-06 ”Vad vet vi om flickor som skadar sig
själva ” - sammanfattning

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-09-21
2006-09-12

Ks § 263
Au § 230

Motion. Vårdprogram för unga med självskadebeteende
KS2005/0532-93
- Motion 2005-12-12
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-03-06, § 417
- Ledningskontoret 2006-08-17

Carina Lindberg m.fl. (v) har i motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden
ska få i uppdrag att utarbeta ett vårdprogram för barn och ungdomar med självskadebeteende. Programmet ska belysa hela vårdkedjan och innehålla slutsatser
och rekommendationer om vårdinsatser.
Med utgångspunkt i en rapport som Socialstyrelsen gjort på regeringens uppdrag
redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för det mycket bristfälliga kunskapsläget
om bl.a. omfattning, förebyggande och behandling av flickor som skär sig. I
yttrandet redovisas också kortfattat vilken behandling som psykiatriska kliniken
ger.
Anm: Hälso- och sjukvårdsnämnden har bifogat sammanfattning av rapporten ”Vad vet vi
om flickor som skär sig”. För kännedom bifogas också sammanfattning av den rapport
”Flickor som skadar sig själva” som handlade om nationell kartläggning och om problembeskrivning.

Ledningskontoret anser att motionen tar upp ett angeläget samhällsproblem barns och ungdomars psykiska hälsa – och att vårdprogram bör vara en principiell
målsättning för arbetet med alla diagnosgrupper inom hälso- och sjukvården. I
enlighet med socialstyrelsens förslag arbetar psykiatrin idag med självskadeproblematiken utifrån beprövad erfarenhet. När tillräcklig klinisk erfarenhet
vunnits, och vetenskapligt underlag föreligger, förutsätter kontoret att
professionen utarbetar vårdprogram. Därmed föreslås motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och
ledningskontorets utlåtande.

1 (2)
2006-08-17

Dnr KS 2005/0532-93

Ledningskontoret
Katarina Michanek

Kommunstyrelsen

Motion om vårdprogram för barn och ungdomar med psykisk
ohälsa
Carina Lindberg m.fl. (v) föreslår i en motion att hälso- och sjukvården får i
uppdrag att utarbeta ett vårdprogram för barn- och ungdomar med självskadebeteende där hela vårdkedjan belyses och som innehåller slutsatser och
rekommendationer till adekvata och effektiva vårdinsatser.
Hälso- och sjukvårdsnämnden hänvisar i sitt yttrande till Socialstyrelsens
rapport ”Vad vet vi om flickor som skär sig?”, publicerad december 2004, där
man konstaterar att ”varken säkra kunskaper om omfattning, etiologi, prognos
eller effektiva metoder för att förebygga, tidigt upptäckta eller effektivt
behandla har hittills kunnat sammanställas utifrån den vetenskapliga litteraturen”. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar kortfattat i sitt yttrande hur
arbetet idag bedrivs inom den gotländska psykiatrin för gruppen unga flickor
med självskadebeteende. Till yttrandet bifogas en sammanfattning av ovannämnda rapport från Socialstyrelsen.
Ledningskontoret anser att motionen tar upp ett angeläget och enligt nationell
statistik och erfarenhet växande problem i vårt samhälle, nämligen barn och
ungdomars psykiska ohälsa och där självskadebeteende är ett av flera uttryck.
Ledningskontoret stödjer motionärernas ambition att finna former för att
bättre tillgodose behoven av insatser för denna grupp av patienter. Val av
behandlingsmetod för sjukdomar och/eller tillstånd vilka hanteras inom hälsooch sjukvården måste göras av professionella inom verksamheten.
Lokalt utarbetade vårdprogram, vilka grundas på etablerad evidens inom
området, beaktar eventuella nationella vårdprogram/riktlinjer och tar hänsyn
till lokala resurser, ger en ökad kunskap och en god grund för ett bra
omhändertagande utifrån lokala förutsättningar.
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2006-08-17

Ledningskontoret anser att utarbetande av vårdprogram utifrån ovannämnda
principer bör vara en principiell målsättning för arbetet med samtliga
diagnosgrupper.
Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande arbetar gotländsk psykiatri
idag, i enlighet med förslag från socialstyrelsen, med självskadeproblematiken
utifrån beprövad erfarenhet. Ledningskontoret förutsätter att när tillräcklig
klinisk erfarenhet samt vetenskapligt underlag föreligger kommer vårdprogram att utarbetas av professionen.

Förslag till beslut
•

Att motionen härmed anses besvarad.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

2 (2)

Motion
Kommunfullmäktige
Gotlands kommun

Vårdprogram för barn-och ungdomar med psykisk ohälsa.
Insatser för att förebygga och behandla psykisk ohälsa bland barn-och ungdomar på Gotland
måste intensifieras och tidiga åtgärder prioriteras.
Ett område som vi ser som särskilt viktigt att förbättra är insatser till barn-och ungdomar med
ett självskadebeteende.
Vi föreslår därför att hälso-och sjukvården tillsammans med barnnätverket får i uppdrag att
utarbeta ett vårdprogram för barn-och ungdomar med psykisk ohälsa och då särskilt med
självskadebeteende.
Syftet med att ta fram ett sådant vårdprogram är att fokusera och beskriva vad hälso-och
sjukvården menar med ”god vård” för denna patientgrupp, baserat på evidens, nytta,
patientfokus och kostnadseffektivitet. Det finns goda exempel på lyckade behandlingsinsatser
bland annat från BUP i Uppsala läns landsting där man sedan några år framgångsrikt arbetar
med dialektisk beteendeterapi (DBT) vid behandling av flickor med självskadebeteende.
Enligt SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering – finns det vetenskapligt stöd för
att DBT leder till minskat självskadebeteende.
Ett vårdprogram för barn-och ungdomar med självskadebeteende ska grundas på aktuell
forskning och kunskap och den samsyn som råder om barn-och ungdomars
självskadebeteende och innehålla slutsatser och rekommendationer till adekvata och effektiva
vårdinsatser.
Hela vårdkedjan skall belysas i syfte att förbättra och effektivisera insatserna för barn-och
ungdomar med självskadebeteende.
Med stöd av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
-att hälso-och sjukvården får i uppdrag att utarbeta ett vårdprogram för barn-och
ungdomar med självskadebeteende där hela vårdkedjan belyses och som innehåller
slutsatser och rekommendationer till adekvata och effektiva vårdinsatser.

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

GOTLANDS KOMMUN
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

6 mars 2006

HSN § 417. Remiss motion Vårdprogram för barn och
ungdomar med psykisk ohälsa
–

HS 2006/0015 och HS 2005/0125, bilagor/yttrande (KS 2005/0532-93)

HSN § 417. sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande som eget
yttrande till ledningskontoret.
Yrkande
Ordföranden yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar förvaltningens
yttrande som eget yttrande till ledningskontoret.
Carina Lindberg (v) yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att hälsooch sjukvården får i uppdrag att utarbeta ett vårdprogram för barn- och ungdomar med självskadebeteende där hela vårdkedjan belyses, och som innehåller
slutsatser och rekommendationer till adekvata och effektiva vårdinsatser.
Omröstning med votering
Omröstning med votering stödjer ordförandens förslag med elva (11) Ja, ett (1)
Nej (Ja; Leif Dahlby, Magnus Eriksson, Lars Wetterlund, Torgny Lihnell, Curt
Broberg, Christer Mattsson, Lena Simonson, Gustaf Hoffstedt, Ivan Anderzon,
Amy Öberg, Åke Svensson: Nej Carina Lindberg. Frånvarande vid omröstningen Jan Karlsson)
Protokollsanteckning, Carina Lindberg, v
”Flickors utsatthet är väl belagt av såväl socialstyrelsen som folkhälsoinstitutet
i olika rapporter. Se även revisorernas granskning av psykiatrin på Gotland
(febr-06). Socialstyrelsens senaste rapport (mars-06) framhåller på nytt orosmoln kring barns och ungdomars hälsa.
Vi föreslår ett vårdprogram för flickor med ett självskadebeteende för att skapa
bästa möjliga vård för flickor med den problematiken. Att hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte vet orsaken till självskadebeteendet är idag inget hinder
för en psykiatrisk hantering, men används i förvaltningens svar som ett skäl till
att inte bifalla motionen. Det ser vi som märkligt, och tror inte att det skulle ha
accepteras om det istället hade gällt riktlinjer för exempelvis barn som på
grund av någon annan diagnos varit i behov av tvärprofessionell medicinsk
behandling. SBU-Alert har i en rapport från 2005-10-26 visat på evidensgradering 3 av dialektisk beteendeterapi (DBT) vid bland annat självskadebeteende.
Trots att det inte är evidens 1 tror vi att DBT med all sannolikhet ger högre
evidensbaserad vård än den vård som idag kan ges till flickor med ett självskadebeteende på Gotland. DBT tillämpas på Piren, men av vuxenpsykiatrin. Vi
vidhåller att ett vårdprogram, helst baserat på DBT och utarbetat i samverkan
mellan psykiatrin och barnnätverket skulle förbättra möjligheterna för flickor
med självskadebeteende till ett bättre liv.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

6 mars 2006

HSN § 417. sidan 2(2)

Vi tror också att det är en mer kostnadseffektiv behandlingsform än den behandling som ges idag.”
Bakgrund: Carina Lindberg (v) m fl har i motion till kommunfullmäktige i
Gotlands kommun föreslagit fullmäktige att besluta
att hälso- och sjukvården får i uppdrag att utarbeta ett vårdprogram för barnoch ungdomar med självskadebeteende där hela vårdkedjan belyses, och som
innehåller slutsatser och rekommendationer till adekvata och effektiva vårdinsatser.
Det är motionärernas önskemål att vårdprogrammet grundas på aktuell forskning och kunskap och den samsyn som råder om barns och ungdomars självskadebeteende och innehålla slutsatser och rekommendationer till adekvata och
effektiva vårdinsatser.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får med anledning av remissen anföra följande:
Kunskapsläget
Socialstyrelsen fick i juni 2003 ett uppdrag från regeringen att belysa situationen kring flickor som skadar sig själva. Det gällde dels att kartlägga problemets omfattning och karaktär, dels att beskriva kunskapsläget avseende förekomst, förebyggande insatser, tidig upptäckt, tidiga insatser och behandling.
I uppdraget ingick också att Socialstyrelsen skulle föreslå åtgärder för att förbättra samhällets insatser för denna patientgrupp.
En lång rad experter har deltagit i Socialstyrelsens arbete. Rapporten Vad vet
vi om flickor som skär sig? kom i december 2004, och den visar på stora
problem och kunskapsluckor inom området. Varken säkra kunskaper om omfattning, etiologi, prognos eller effektiva metoder för att förebygga, tidigt upptäcka eller effektivt behandla har hittills kunnat sammanställas utifrån den
vetenskapliga litteraturen.
Gotländsk psykiatri har – precis som socialstyrelsen föreslår –valt att arbeta
med självskadeproblemen utifrån beprövade erfarenhet; nämligen att såväl
kognitiv psykoterapi som det gängse familjeterapeutiskt inriktade omhändertagande som de flesta patienter får inom barn- och ungdomspsykiatrin i
flertalet fall leder till att symtomen avtar och så småningom försvinner. Likaså
är erfarenheten att DBT, dialektisk beteendeterapi, i den tappning den bedrivs
på avdelningen Piren inom Allmänpsykiatrin, ger bra resultat.
Bakgrunden till självskadebeteenden är mångskiftande på samma sätt som
andra psykiatriska problem. Psykiatrin på Gotland, liksom i landet i övrigt,
räcker emellertid inte till för att tillgodose de stora behandlingsbehoven.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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YTTRANDE

1(4)

21 februari 2006

HS 2006/0015

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över motion från Carina Lindberg (v) m fl
−

HS 2006/0015, motion

Carina Lindberg (v) m fl har i motion till kommunfullmäktige i Gotlands
kommun föreslagit fullmäktige att besluta
”att hälso- och sjukvården får i uppdrag att utarbeta ett vårdprogram för barnoch ungdomar med självskadebeteende där hela vårdkedjan belyses, och som
innehåller slutsatser och rekommendationer till adekvata och effektiva vårdinsatser.”
Det är motionärernas önskemål att vårdprogrammet ”grundas på aktuell
forskning och kunskap och den samsyn som råder om barns och ungdomars
självskadebeteende och innehålla slutsatser och rekommendationer till adekvata och effektiva vårdinsatser.”
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får med anledning av remissen anföra följande:
Kunskapsläget
Socialstyrelsen fick i juni 2003 ett uppdrag från regeringen att belysa situationen kring flickor som skadar sig själva. Det gällde dels att kartlägga problemets omfattning och karaktär, dels att beskriva kunskapsläget avseende förekomst, förebyggande insatser, tidig upptäckt, tidiga insatser och behandling. I
uppdraget ingick också att Socialstyrelsen skulle föreslå åtgärder för att förbättra samhällets insatser för denna patientgrupp.
En lång rad experter har deltagit i Socialstyrelsens arbete. Rapporten ”Vad vet
vi om flickor som skär sig?” kom i december 2004, och den visar på stora
problem och kunskapsluckor inom området. Varken säkra kunskaper om omfattning, etiologi, prognos eller effektiva metoder för att förebygga, tidigt upptäcka eller effektivt behandla har hittills kunnat sammanställas utifrån den
vetenskapliga litteraturen.
Gotländsk psykiatri har – precis som socialstyrelsen föreslår –valt att arbeta
med självskadeproblemen utifrån beprövade erfarenhet; nämligen att såväl
kognitiv psykoterapi som det gängse familjeterapeutiskt inriktade omhändertagande som de flesta patienter får inom barn- och ungdomspsykiatrin i
flertalet fall leder till att symtomen avtar och så småningom försvinner. Likaså
är erfarenheten att DBT, dialektisk beteendeterapi, i den tappning den bedrivs
på avdelningen Piren inom Allmänpsykiatrin, ger bra resultat.
Bakgrunden till självskadebeteenden är mångskiftande på samma sätt som
andra psykiatriska problem. Psykiatrin på Gotland, liksom i landet i övrigt,
räcker emellertid inte till för att tillgodose de stora behandlingsbehoven.
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden
överlämnar förvaltningens yttrande till ledningskontoret.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN
Ann-Christin Kullberg
tf hälso- och sjukvårdsdirektör
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Följande sammanfattande slutsatser från Socialstyrelsens rapport kan vara av
värde för fullmäktiges ledamöter när denna motion skall behandlas:
Har problemet ökat?
Det förefaller vara en samlad bedömning bland vårdpersonal i Sverige att
antalet unga som skadar sig själva har ökat. Men utifrån den tillgängliga
offentliga statistiken kan man inte ge några säkra besked om huruvida en
sådan ökning verkligen har ägt rum i ungdomspopulationen. Samtidigt är
mörkertalet stort, dels då de flesta inte söker hjälp, dels därför att
tillgänglig statistik i huvudsak gäller patienter som lagts in på sjukhus.
Vetenskapliga studier av ungdomars självskadebeteende är mycket få. De
är inte populationsbaserade och har bristfälligt differentierade
avgränsningar.
Bättre differentiering nödvändig
De ungdomar som skadar sig genom att skära eller rispa sig avser
vanligen inte att ta sina liv. Beteendet är ett sätt att bemästra svåra
känslor. Många forskare hävdar att det är helt nödvändigt att skilja
självskadebeteende från självmordsbeteende, där avsikten är en önskan
att ta sitt liv, eller åtminstone en vilja att kommunicera att man är beredd
att göra det om livet inte blir lättare. Skälet till differentieringskravet är
uppenbart: att bättre kunna förstå vad som specifikt utmärker gruppen
individer med självskadebeteende, hur naturalförloppet ter sig och vilka
behandlingsmetoder som hjälper.
Innan man i det internationella vetenskapssamhället kommit överens om
rimligt tydliga avgränsningar är det svårt att hoppas på reproducerbar
kunskap.
Prognos och samsjuklighet?
Det är inte känt hur många ungdomar som rispar sig eller skär sig enbart
under en fas av tonårsutvecklingen, och hur många som fortsätter med
beteendet genom hela ungdomstiden och in i vuxenlivet. Bland vuxna
kvinnor är fenomenet vanligen en del i en allvarlig psykisk störning. Hos
dessa vuxna kvinnor har självskadan mestadels börjat i de tidiga tonåren.
Man kan emellertid inte av detta dra slutsatsen att de flesta som skär sig i
tonåren utvecklar en allvarlig psykisk störning med fortsatt
skadebeteende i vuxen ålder. Det är sannolikt att merparten av
ungdomarna relativt snart lär sig att bemästra stress på ett mer
konstruktivt sätt. Ett rimligt antagande är samtidigt att förekomsten av
psykiska problem eller störningar är annorlunda i gruppen ungdomar som
skadar sig själva ofta och under lång tid än i gruppen som uppvisar
beteendet mer sporadiskt. Att självskadebeteende bland unga måste ses
som ett allvarligt symtom och därför tas på största allvar torde ändå vara
en självklarhet.
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Gotlands Kommun
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Orsaker till beteendet?
Den rimligaste hypotesen om orsak till självskadebeteende är
multifaktoriell, dvs. olika faktorer samverkar när ett självskadebeteende
utvecklas. Det motsäger inte att självskadebeteendet kanske för en del
eller många ungdomar är ett övergående fenomen, och framför allt ett
tecken på att livet för tillfället är alltför påfrestande.
Många unga med självskadebeteende har rapporterat erfarenhet av olika
former av kränkning, trauma och misslyckanden. I gruppen vuxna
kvinnor med psykiatriska störningar och självskadebeteende är
traumatiska erfarenheter mycket vanliga i dessa individers
levnadsbeskrivningar.
Behandling?
Behandling av både enklare och mer kroniska självskadebeteenden är
bristfälligt undersökta. Inte sällan har dessa ungdomar också andra typer
av problem, som man måste komma tillrätta med för att få beteendet att
upphöra.
Alla barn och ungdomar behöver bli sedda av vuxenvärlden omkring
dem. Vid självskadebeteende, likaväl som vid andra problem, gäller att
visa intresse, inlevelse, försöka förstå, försöka hjälpa till att förändra.
Vuxenvärlden ska känna till att denna form av destruktiv självbehandling
existerar och måste fundera på om sådant beteende kan dölja sig bakom
andra problem eller svårigheter. Vid slutenvård inom hälso- och
sjukvården, liksom vid annan institutionsvård, är det av största vikt att
personalen hittar förhållningssätt som inte oavsiktligt uppmuntrar
beteendet.
Förebyggande insatser och tidig upptäckt är angelägna. Evidensbaserad
kunskap om effektiva förebyggande metoder är obefintlig. Sannolikt
medför medvetenhet om beteendets existens bättre möjligheter till tidig
upptäckt.
Vuxna, som är tillgängliga för samtal, behövs i ungdomarnas närmiljö.
Här har vuxna i skola, skolhälsovård, på ungdomsmottagningar och inom
fritidsverksamheter, vid sidan av föräldrar, en angelägen uppgift. När
självskadebeteendet blivit nästan enda sättet för en ung människa att
hantera emotionella svårigheter, måste man trots bristande evidens
försöka med behandling, t.ex. kognitiv beteendeterapi eller dialektisk
beteendeterapi.
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Vad vet vi om flickor som skär sig?
Sammanfattning

Ungdomar som skadar sig genom att skära sig avser vanligen inte att
ta sitt liv utan vill uppnå snabb, tillfällig lättnad i ett svåruthärdligt
tillstånd. Självförvållade skador med detta syfte är inte något nytt
fenomen. Under det senaste decenniet har en viss tendens till ökning
av beteendet bland tonårsflickor rapporterats, framför allt från olika
professionella grupper. En del ungdomar initierar beteendet själva,
medan andra lär sig av kamrater.
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att beskriva problemet
med flickor som skadar sig själva genom att tillfoga sig yttre skador
på kroppen. Ett deluppdrag omfattade en nationell kartläggning av
problemets omfattning och tänkbara bakomliggande orsaker. Det
avrapporterades till regeringen i januari 2004.
Ett annat deluppdrag är att sammanställa nationell och internationell
forskning om självskadebeteende hos flickor. Få vetenskapliga studier,
där man specifikt inriktat sig på självskadebeteende hos barn och
ungdomar, har hittats. Däremot finns det ett litet antal studier
(befolkningsstudier och kliniska undersökningar) av barns psykiska
hälsa där frågor om självskador också tagits med. Ett problem är dock
att frågorna inte är formulerade så att självtillfogade yttre
kroppsskador kan skiljas från självmordshandlingar.
I litteraturen om självskador hos vuxna, som är mer omfattande, finns
viss information. Dessa retrospektiva studier är problematiska av flera
skäl. De studerade populationerna består i huvudsak av
vuxenpsykiatriska patienter, dvs. starkt selekterade grupper med
kroniska och ofta andra allvarliga psykiska störningar. Studierna är
ofta små, och är olika beträffande avgränsning och metod, vilket gör
resultaten svåra att jämföra.
Ett flertal olika, delvis överlappande, definitioner av begreppet
”självskada” har använts i såväl svenska som internationella studier.
Detta kan ge upphov till missförstånd och försvårar jämförelser.
Ingen vet hur många svenska ungdomar som skadar sig genom
hudskärning/rispning/bränning. I Socialstyrelsens mycket begränsade
kartläggning av självskadebeteende blev bedömningen att minst 1
procent av flickor mellan 13–18 år någon gång skadat sig på detta
sätt. Denna uppgift är grundad på hur många flickor personal inom
barn- och ungdomspsykiatri, skolhälsovård, socialtjänst m.fl. kände till.
I både nationella och internationella enkätundersökningar riktade till
ungdomar själva har 5–7 procent av ungdomspopulationen angett
självskadebeteende i form av tablettförgiftningar eller självtillfogade
yttre skador på kroppen, åtminstone vid något tillfälle. Internationella
data talar för att endast en mycket liten andel (mindre än 15 procent)
av dessa ungdomar söker sjukhusvård för skadan.
Hos vuxna har förekomsten av självskadebeteende någon gång under
livet uppskattats till cirka 4 procent (med stora variationer). Av
retrospektiva studier på vuxna kvinnor som skadar sig själva framgår i
allmänhet att beteendet börjat i tidiga tonår. Man kan emellertid inte
av detta dra slutsatsen att de som skär sig i tonåren nödvändigtvis
fortsätter att göra det i vuxen ålder. Sannolikt lär sig många
ungdomar att bemästra stress på ett mer konstruktivt sätt. Empirisk
(erfarenhetsbaserad) kunskap om prognos för ungdomar som skadar
sig själva saknas.
Självskadebeteende betraktas i de internationella diagnosmanualerna
inte som en egen störning eller sjukdom. Samband mellan
självskadebeteende och traumatiska upplevelser under barndomen
(vanskötsel, psykiska/fysiska/sexuella övergrepp), liksom senare
inträffade trauman, har rapporterats. Inom vuxenpsykiatrin förknippas
ofta självskadebeteende med andra allvarliga psykiska störningar.
I många förklaringsmodeller/hypoteser fokuseras på problem eller
svårigheter i tidiga relationer, individens svårigheter att emotionellt
reglera negativa känslor eller att kontrollera impulser. I andra
förklaringsmodeller beskrivs samband mellan individens medfödda
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sårbarhet och de svårigheter den kan medföra, t.ex. i samspelet med
stress i uppväxtmiljön. Det finns också psykologiska
förklaringsmodeller som starkare betonar kulturella faktorer och
likheter med traditionella övergångsriter.
Utifrån biologiska hypoteser diskuteras såväl impulskontrollstörning
som inverkan av signalsubstanser och störd funktion hos kroppsegna
endorfiner med ändrad smärttröskel.
Endast ett litet fåtal studier (ingen svensk) av små patientgrupper har
publicerats om behandling av ungdomar med självskador. Två små
internationella studier av kognitiv beteendeterapi har visat viss positiv
effekt. Dialektisk beteendeterapi, som ursprungligen utarbetades för
självmordsbenägna kvinnor med borderline personlighetsstörning, har
prövats med viss framgång vid behandling av tonårsflickor med
självskadebeteende. I övrigt saknas i stort sett relevant
behandlingsforskning.
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Sammanfattning av rapporten
Flickor som skadar sig själva
En kartläggning av problemets omfattning och karaktär
Självskadebeteende bland tonårsflickor i form av att de skär sig eller bränner sig har
uppmärksammats i samhällsdebatten under senare tid. Ett intryck bland vårdgivare är
att beteendet ökat. Det är angeläget att öka kunskapen om problemets omfattning,
karaktär och allvarlighetsgrad.
Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av situationen i
landet. Uppdraget avgränsades till självskadebeteende i form av att skära sig, rispa sig,
bränna sig eller på annat sätt vålla skador på kroppen. Intoxikationer och
livsstilsrelaterade former av självdestruktivt beteende ingår inte i kartläggningen.
Information inhämtades om målgruppen, flickor 13–18 år, som hade skadat sig själva.
Den kom från fyra olika källor.
•

Personal inom samtliga berörda utrednings- och vårdverksamheter, som kunde ha
kommit i kontakt med flickor med självskadebeteende (barnoch ungdomspsykiatri,
skolhälsovård, ungdomsmottagningar, socialtjänst, vårdcentraler,
medicinmottagningar) i tre kommuner, kontaktades för att ge viss information om
problemets utbredning och karaktär under år 2002 och 2003 (de tio första
månaderna).

•

Alla särskilda ungdomshem (SiS-institutioner) som tar emot flickor (12–20 år)
ombads att besvara en enkät om självskadebeteende hos de flickor som var
placerade där under år 2003.

•

Information inhämtades från Barnombudsmannens ungdomsråd.

•

Data från Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen användes för att ge en bild
av hur många flickor (12–18 år) med självskadebeteende som 1988–2002 hade
vårdats inom sluten sjukhusvård, och i viss utsträckning även klinikansluten öppen
specialistvård (år 2002), till följd av avsiktlig självdestruktiv handling.

Uppgifterna om enskilda flickor inhämtades med anonymitetsskydd men på ett sådant
sätt att risken för att samma flicka räknades flera gånger minimerades. Kartläggningen
genomfördes under kort tid. De resultat som redovisas är andrahandsuppgifter från
vårdgivare och måste därför hanteras med stor varsamhet.
Minst en procent av flickor med självskadebeteende i de aktuella kommunerna har
varit i kontakt med utrednings- eller vårdverksamheter. Flickor i denna åldersgrupp
som vårdas på sjukhus med självskadebeteende har ökat under den senaste
femårsperioden, från i genomsnitt 27 till 37 per år. Av de flickor som har varit intagna
på SiS-institutioner, uppskattas att en tredjedel av flickorna har skadat sig själva.
Gruppen av flickor som tillgriper dessa handlingar är heterogen. Många har depression
och/eller ångest, en del uppges ha sociala problem. En grupp beskrivs som
skolstressade flickor med höga ambitioner. Det finns en viss överlappning mellan
olika grupper. Det förefaller som att självskadebeteende har blivit ett sätt att tillfälligt

eller på längre sikt hantera många olika sorters problem hos unga flickor.
Anmärkningsvärt är dock att mer än hälften av flickorna uppges ha varit utsatta för
allvarliga kränkningar.
Kartläggningsuppdraget omfattade inte pojkar med självskadebeteende. Vårdgivare i
de tre kommunerna kunde dock även identifiera en mindre grupp pojkar med
motsvarande problem, och enligt EpC-data har i genomsnitt nio pojkar per år erhållit
slutenvård på sjukhus på grund av självskador.
Här följer några slutsatser som kan dras av kartläggningen:
•

Självskadebeteende är ett symtom bland andra hos flickor med olika grader av
psykisk ohälsa.

•

En stor andel av de fysiska skadorna är lindriga, förhållandevis få kräver
sjukhusvård.

•

Många av flickorna har andra problem som i sig borde föranleda insatser från
samhällets stöd- och hjälpinstanser för unga.

•

Det finns vissa belägg för att problemet har ökat bland flickor.

•

Situationen på de särskilda ungdomshemmen är allvarlig när det gäller
självskadebeteende.

•

Det är angeläget att upptäcka flickor med allvarliga problem och identifiera orsaker
så att adekvata diagnoser kan ställas och behandling med rätt inriktning ges.

•

Interventionsstudier är angelägna liksom utprövande av metoder för tidig upptäckt.
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Screening för prostatacancer. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24, § 234

•

Ledningskontoret 2006-06-30

•

Motion 2006-03-20

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-06-20, § 459
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GOTLANDS KOMMUN
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-08-24
2006-08-15

Ks § 234
Au § 209

Motion. Screening för prostatacancer
KS2006/0140-90
- Motion 2006-03-20
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-06-20, § 459
- Ledningskontoret 2006-06-30

Solveig Artsman (m) har i motion yrkat att möjligheterna att införa screening av
män för prostatacancer ska utredas. I motionen refereras uppgifter ur cancerregistret 2004.
Hälso- och sjukvårdsnämnden redogör kortfattat för statistiken och dess innebörd,
samt de krav som bör vara uppfyllda för att motivera screening – enkel provtagning eller undersökning, entydigt provsvar och bra behandling. Eftersom samtliga villkor inte är uppfyllda – om man med screeningen vill nå förlängd överlevnad och minskat lidande – har hälso- och sjukvårdsförvaltningen bestämt avrått
för att lokalt på Gotland inleda screening. Resultaten av en omfattande europeisk
studie kan om ett par år väntas förbättra kunskapsläget. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför föreslagit att motionen ska anses besvarad med förvaltningens
yttrande.
Ledningskontoret föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

1 (1)
2006-06-30

Dnr KS 2006/0140-90

Ledningskontoret
Katarina Michanek

Kommunstyrelsen

Motion om screening av män angående prostatacancer
Solveig Artsman (m) har i motion yrkat att ”kommunfullmäktige beslutar
utreda möjligheterna att införa screening för män angående prostatacancer”.
Motionären redovisar i sin motion siffror från cancerregistret som pekar på
stora regionala skillnader när det gäller förekomst (incidens) av prostatacancer
i Sverige och där Gotland har en hög incidens.
Av hälso- och sjukvårdsförvaltningens yttrande framgår att incidensen av
prostatacancer har stigit kraftigt de senaste åren, både i riket och på Gotland.
Man understryker att denna ökning dock inte motsvarar en verklig ökning av
sjukligheten i prostatacancer, utan i stället är uttryck för en ökad diagnostisk
aktivitet. I yttrandet redovisas vidare vedertagna kriterier för att screening för
en viss sjukdom ska vara motiverad och man redovisar att för s.k. PSA-prov
(bestämning av halten av prostataspecifikt antigen) för prostatacancer är kriterierna för screening endast till del uppfyllda. Ytterligare vetenskapliga studier
behövs för att utvärdera om fördelarna med allmän screening med PSA, i form
av förlängd överlevnad och minskat mänskligt lidande, överväger påvisbara
nackdelar i form av överbehandling och försämrad livskvalitet. För närvarande pågår en stor europeisk studie med syfte att utvärdera screening av
prostatacancer och där även svenska patienter ingår. Denna studie kan förväntas att inom ett par år ge bra underlag för ställningstagande till om allmän
screening för prostatacancer med PSA-prov bör införas.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen anses besvarad med förvaltningens yttrande i avvaktan på att den stora europeiska randomiserade
studien färdigställs.
Ledningskontoret stödjer hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.
Förslag till beslut
•

Att motionen anses med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande besvarad.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

MODERATA SAMLINGSPARTIET
PÅ GOTLAND
SOLVEIG ARTSMAN

MOTION
2006-03-20

Motion till kommunfullmäktige i Gotlands Kommun.
Betr: screening av män angående prostatacancer.

Närmare 10 000 män i Sverige fick diagnosen prostatacancer år 2004. Det är en ökning med
cirka 9 % sedan året innan. Vid studier av cancerregistret ser man att det finns stora regionala
skillnader när det gäller prostatacancer i Sverige.
Gotland toppar statistiken med 304 fall per 100 000 män. Längst ner på listan finns Gävleborg
med 142 fall per 100 000 män.
Med ett enkelt blodprov kan man upptäcka anlagen till denna cancerform. En tidig upptäckt
kan minska lidande och höja livskvalitén för många män.
Diskussioner förs om införandet av screening av män för tidig upptäckt av prostatacancer. För
kvinnor finns sedan flera år möjlighet till mammografiscreening och cellprovstagning. Detta
har gett goda resultat för kvinnors hälsa.
Undertecknad yrkar därför
att kommunfullmäktige beslutar utreda möjligheterna att införa screening för män angående
prostatacancer.
Visby dag som ovan

Solveig Artsman (m)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

5

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 juni 2006

HSN § 459. Remiss Motion - screening av män angående
prostatacancer
–

HS 2006/0041 och KS 2006/0140, yttrande

HSN § 459 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
- att anse motionen besvarad med förvaltningens yttrande i avvaktan på att den
stora europeiska randomiserade studien färdigställs.
Bakgrund 2006-06-12 HSN au § 254. Remiss Motion - screening av män angående prostatacancer
Motionären Solveig Artsman (m) yrkar i motionen; att kommunfullmäktige
beslutar utreda möjligheterna att införa screening för män angående prostatacancer.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redogör i yttrandet för de grundvillkor som
bör vara uppfyllda för screening. Det finns många frågor som ännu söker sitt
svar, före man med någon säkerhet kan uttala sig om fördelar med screening av
prostatacancer, som i så fall bör visa sig form av förlängd överlevnad och
minskat mänskligt lidande, överväger nackdelar i form av överbehandling och
försämrad livskvalitet.
För närvarande pågår en stor europeisk randomiserad studie, med syfte att utvärdera screening av prostatacancer, inkluderande cirka 200 000 män och där
även svenska patienter ingår. Denna undersökning kan förväntas börja ge en
klarare bild av läget inom cirka 2 år. Innan djupare kunskap nåtts om såväl
ekonomiska som humanitära konsekvenser av att screena prostatacancer, avråder förvaltningen från ett lokalt initiativ på Gotland i denna fråga.
Det finns två typer av behandling med kurativ intention, som kan komma i
fråga för fall, som upptäcks genom screeningförfarande. Några säkra belägg för
vilken av metoderna som ger bäst resultat, avseende kuration, finns ännu inte,
men under förutsättning att det är tidiga fall som behandlas, finns goda skäl att
anta, att båda behandlingsalternativen kan vara botande, även om risken finns
att många män kan komma att uppleva ”boten som värre än soten”.
Yrkande
- Ordföranden föreslår (Torgny Lihnell, mp, Carina Lindberg, v, och Curt Broberg, c stödjer ordförandens förslag) att; Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att i nuläget avråda från screening avseende prostatacancer; Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen.
- Gustaf Hoffstedt, m, yrkar bifall till motionen.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 juni 2006

HSN § 459 sidan 2(2)

Omröstning utan votering
Stödjer ordförandens förslag
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen
- att i nuläget avråda från screening avseende prostatacancer;
- att avslå motionen.

Delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Remiss motion - screening av män ang prostatacancer
Prostatacancer är jämte bröstcancer den vanligaste cancerformen och utgör
närmare 1/3 av all cancer som drabbar svenska män. 2004 upptäcktes 9 982
nya fall i riket och på Gotland 86 fall, vilket motsvarar 304 fall per 100 000
män, som anges i motionen.
Incidensen av prostatacancer, d.v.s. antalet nyupptäckta fall per 100 000 män
och år, har stigit kraftigt de senaste åren, både i riket och på Gotland. Det är
dock viktigt att påpeka, att denna ökning inte motsvarar en verklig ökning av
sjukligheten i prostatacancer, utan i stället är uttryck för en ökad diagnostisk
aktivitet vad gäller tidiga fall av prostatacancer; med ett enkelt blodprov kan
man nämligen numera komma tidig prostatacancer på spåren och därmed ställa
diagnosen långt innan patienten hunnit få symtom av sjukdomen.
De regionala skillnader, som uppmärksammas i motionen och där nu Gotland
befunnits toppa statistiken, kan alltså till största delen tillskrivas olika regioners
olika diagnostiska intensitet vad gäller tidiga fall. I sammanhanget bör också
beaktas demografiska faktorer och att Gotlands jämförelsevis ringa folkmängd
ger utrymme för en slumpbetingad incidensvariation mellan olika år.
För att screeningförfarandet skall kunna motiveras bör följande grundvillkor
vara uppfyllda:
A: Enkelt prov.
Den aktuella sjukdomen skall kunna detekteras med en förhållandevis enkel
provtagning eller undersökning.
B: Entydigt provsvar.
Provet eller undersökningen bör kunna ge ett entydigt svar på frågan huruvida
någon form av behandling skall initieras eller inte.
C: Bra behandling.
Sjukdomen bör, till ett rimligt pris - helst både ekonomiskt och humanitärt kunna botas när den upptäcks på ett tidigt stadium.
Ad A: Villkoret är väl uppfyllt i fallet prostatacancer, där man med hjälp av
enkelt blodprov kan bestämma halten av prostataspecifikt antigen - PSA - i
blodet och därigenom upptäcka tidig, och därmed potentiellt botbar, prostatacancer.
Ad B: PSA-provet har dock brister vad gäller den s.k.specificiteten; måttligt
förhöjda värden, som ofta föreligger i tidiga fall av prostatacancer, kan ha
andra orsaker, som t.ex. godartad prostataförstoring. Detta gör att man alltid
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måste verifiera misstanken med hjälp av vävnadsprovtagning, en för patienten
tämligen obehaglig (och ingalunda riskfri) undersökning som tyvärr, just i tidiga fall, kan brista i s.k. sensitivitet. Detta innebär att vävnadsprovet, även vid
upprepade provtagningar, kan utfalla normalt trots faktisk förekomst av cancer.
En betydande patientgrupp riskerar därför att hamna i ett diagnostiskt ingenmansland, där misstanken kvarstår (kvarstående högt PSA-värde), utan att diagnosen kan verifieras.
Vidare måste i detta sammanhang beaktas att prostatacancer är en sjukdom
med ett ofta utdraget naturalförlopp, där tiden mellan detekterbarhet vid screening tills tidpunkten för manifest och symtomgivande cancer kan vara mycket
lång - utan vidare 10-15 år i många fall. Man talar i dessa sammanhang också
om s.k. latent cancer, som enligt vissa studier visat sig var mycket vanlig. Det
ligger därför i sakens natur att en viss andel (f.n. okänt hur stor) av screeningupptäckta cancerpatienter riskerar att behandlas i onödan – de skulle aldrig ha
hunnit utveckla en manifest cancer under sin levnad. Även om vissa riskfaktorer har kunnat identifieras går det sällan i det enskilda fallet att identifiera de
patienter som verkligen skulle ha nytta tidig behandling. Risken finns därför,
att ett screeningförfarande leder till en betydande överbehandling.
Ad C: Det finns två typer av behandling med kurativ intention, som kan
komma i fråga för fall, som upptäcks genom screeningförfarande:
Radikal prostatektomi innebär ett totalt borttagande av prostatakörteln. Ingreppet medför en betydande risk för bestående impotens och leder alltid till en viss
försämring av förmågan att hålla tätt, i de allra flesta fall dock i så ringa grad
att det inte menligt påverkar livskvalitén.
Det andra alternativet är strålbehandling, där olika behandlingsmodaliteter
finns, oftast en kombination av extern behandling och s.k. bracybehandling
(lokalbehandling med radioaktiva stavar). Även strålbehandlingsalternativet
kan innebära betydande inskränkningar i livskvalitet, främst i form av erektionssvikt och rubbningar i så väl tarm- som blåsfunktion.
Några säkra belägg för vilken av metoderna som ger bäst resultat, avseende
kuration, finns ännu inte, men under förutsättning att det är tidiga fall som behandlas, finns goda skäl att anta, att båda behandlingsalternativen kan vara
botande, även om risken finns, av skäl nämnda ovan, att många män kan
komma att uppleva ”boten som värre än soten”.
Det finns alltså många frågor som ännu söker sitt svar, innan man med någon
säkerhet kan uttala sig om fördelar med screening av prostatacancer, som i så
fall bör visa sig form av förlängd överlevnad och minskat mänskligt lidande,
överväger nackdelar i form av överbehandling och försämrad livskvalité.
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För närvarande pågår en stor europeisk randomiserad studie, med syfte att utvärdera screening av prostatacancer, inkluderande cirka 200 000 män och där
även svenska patienter ingår. Denna undersökning kan förväntas börja ge en
klarare bild av läget inom cirka 2 år. Innan djupare kunskap nåtts om såväl
ekonomiska som humanitära konsekvenser av att screena prostatacancer, avrådes därför bestämt från ett lokalt initiativ på Gotland i denna fråga.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar att i nuläget avråda från screening avseende prostatacancer
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Ann-Christin Kullberg
tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Eva Orusild
verksamhetschef kirurgkliniken

Gustaf Rehn
Överläkare, specialist urologi

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

g:\hs\__diarie\-.2006\0041.06\yttrandehsf.doc 2006-05-31 14:23

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 15

2006-10-16

Vårdnadsbidrag för vård av egna barn.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24, § 235

•

Ledningskontoret 2006-06-27

•

Medborgarförslag 2005-11-30

•

Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-16, § 3

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-08-24
2006-08-15

Ks § 235
Au § 210

Medborgarförslag. Vårdnadsbidrag för vård av egna barn
KS2005/0515-88
- Medborgarförslag 2005-11-30
- Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-16, § 3
- Ledningskontoret 2006-06-27

DM har i medborgarförslag föreslagit att kommunen, vilket Nacka kommun gjort,
ska införa vårdnadsbidrag till föräldrar som vill stanna hemma med sina barn.
Barn- och utbildningsnämnden avstyrker medborgarförslaget. Nämnden redogör
bl.a. för gällande regler för att bedriva enskild verksamhet inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg och beskriver kortfattat systemet i Nacka kommun.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avstyrks och hänvisar till att
kommunalrättsliga skäl inte medger ifrågavarande bidrag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

2006-06-27

1(2)
Dnr KS 2005/0515-88

Ledningskontoret
Eva Sellberg
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Vårdnadsbidrag till föräldrar som vill vara
hemma med sina barn

DM
har i medborgarförslag anfört följande
”Den 1 januari inför Nacka kommun vårdnadsbidrag till föräldrar som vill
vara hemma med sina barn. Detta bör vi ha på Gotland också.”
Följande motivering lämnas:
Genom att ge föräldrar lön för att vara hemma med sina egna barn skapar man
en naturlig valfrihet att välja var man vill ha sina barn. Det borde bli billigare
än att bygga förskoleplatser överallt.
Av barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår att Gotlands kommun
efter reformen av maxtaxan och allmän förskola har tagit fasta på de
pedagogiska ambitionerna i riksdagens beslut. Vilket innebär att
förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen har byggts ut så att alla barn i
behov av plats nu kan erbjudas placering i förskola, familjedaghem eller
fritidshem. Viktiga frågor på Gotland har också varit att slå vakt om barnens
sociala utveckling tillsammans med andra barn. En bedömning redovisas att
dessa faktorer har bättre förutsättningar att infrias inom den
förskoleverksamhet som byggts upp.
Av yttrandet framgår reglering i Skollagen inom området, vilket inte ger
utrymme för kommunen att införa vårdnadsbidrag för vård av eget barn.
Däremot kan kommunen lämna tillstånd till enskild verksamhet att
yrkesmässigt driva förskola eller fritidshem vilket kräver tillstånd och att avtal
upprättas om villkor för driften.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar Skollagens delar vad gäller
tillståndsgivning för att yrkesmässigt bedriva enskild verksamhet och
kommunala tillsynsansvaret. Dessutom redovisas kopplingen till
näringsverksamhet och vård av egna barn i familjedaghem. Att bedriva
familjedaghem kan vara näringsverksamhet men det förutsätter att man har
för avsikt att driva verksamheten på affärsmässiga grunder och att man säljer
barnomsorgstjänster utanför familjekretsen.
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Om avsikten med familjehemmet i första hand är att vårda sina egna barn är
det inte en näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening. Det är olagligt
att bevilja F-skattsedel i de här fallen. Barn- och utbildningsnämnden föreslår
att medborgarförslaget avslås.
Kommunen kan enligt skollagen lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet
(dvs både förskola och familjedaghem) om verksamheten uppfyller följande
krav och avgifterna inte är oskäligt höga.
Kraven är följande: Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk
verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad. För bedrivande av
förskoleverksamhet skall det finnas personal med sådan utbildning och
erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet
kan tillgodoses. Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och
storlek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga. Förskoleverksamheten skall
utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl
behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella
behov kräver. Bidraget bör lämnas med ett belopp per barn som inte oskäligt
avviker från kommunens kostnader per barn i motsvarande verksamhet.
Dessa krav passar inte in på de fall där en familj enbart har hand om sina egna
barn i sitt eget hem.
Enligt kommunallagen kan kommunen endast ge stöd till en enskild person
om det finns stöd i speciallagstiftning. Någon sådan lagstiftning finns inte för
generella kommunala bidrag till barnfamiljer som stöd för familjedaghem
med endast egna barn. I rättspraxis har kommuner också tidigare nekats att
införa s.k. kommunala vårdnadsbidrag.
Ledningskontoret instämmer i barn- och utbildningsnämndens förslag till
beslut. Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Den 1 januari inför Nacka kommun vårdnadsbidrag
till föräldrar som vill vara hemma med sina barn.
Det bör vi ha på Gotland också.
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.

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

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

2005 - 11- 30

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress

Gotlands kommun - blankett för medborgarförslag 2004-06-17

Sidan 1

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2006-02-16

BUN § 3

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

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

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

KS har begärt BUN:s yttrande över medborgarförslaget. Sådant yttrande skall
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2006-03-01.
Skoldirektör Peter Molin anför i förslag till yttrande 2006-01-09 bl a följande:
… I Nacka kommun tillämpas ett system inom barnomsorgen som innebär att det
råder i princip fri etableringsrätt för privata förskolor och familjedaghem under
förutsättning att anordnaren uppfyller grundläggande villkor. Dessa villkor finns
specificerade i särskilda auktarisationsregler.
Nacka kommun tillämpar vidare ett system med s k barnomsorgscheckar till
vårdnadshavarna att användas inom kommunens förskoleverksamhet. En
förutsättning för en anordnare att lösa in en sådan check är att anordnaren har Fskattsedel, och en förutsättning för att få F-skattsedel är att man bedöms bedriva
näringsverksamhet. F-skatt får endast fysiska och juridiska personer som bedriver
näringsverksamhet.
Med den skattelagstiftning som finns i dag är det inte möjligt för föräldrar att få Fskattsedel för att vårda sina egna barn. Av Skatteverkets anvisningar framgår
följande:
…” Reglerna om vem som kan tilldelas F-skattsedel finns i 4 kap
Skattebetalningslagen (SBL). Av 4 kap 7 § SBL framgår att den som har för avsikt
att bedriva näringsverksamhet kan, efter ansökan, tilldelas F-skattsedel. För att en
verksamhet ska räknas som näringsverksamhet krävs att den bedrivs yrkesmässigt
och självständigt.

(forts)
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2006-02-16

BUN § 3

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

(forts)
Näringsverksamhet i vissa fall
Att bedriva familjedaghem kan mycket väl vara näringsverksamhet. Det förutsätter
att man har för avsikt att driva verksamheten på affärsmässiga grunder och att
avsikten med familjedaghemmet är att sälja barnomsorgstjänster till föräldrar
utanför familjekretsen. Om ett familjedaghem uppfyller kraven på
näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening har det ingen betydelse om
företagaren har sina egna barn hemma eller inte. Vad företagaren har valt för
barnomsorg till sina barn är inte något som ingår när Skatteverket ska bedöma om
det handlar om en näringsverksamhet eller inte.
Vård av egna barn
Men om avsikten med familjedaghemmet i första hand är att vårda sina egna barn,
är det inte en näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening. Att vårda sina
egna eller familjens barn är en privat angelägenhet och inte en
förvärvsverksamhet som ska beskattas. Detta gäller även om kommunen eller
annan betalar ut ersättning för att vårda det egna eller familjens barn.
Det vore alltså olagligt att bevilja F-skattesedel i de här fallen. För att det ska
vara möjligt krävs att en politisk majoritet i riksdagen ändrar lagen. ”

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

--Barn- och utbildningsnämndens beslut
BUN antar skoldirektörens skrivelse som nämndens yttrande i ärendet.
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GOTLANDS KOMMUN
Barn och utbildningsförvaltningen
PeM/PW

2006-02-16

BUN

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

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

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

KS har begärt BUN:s yttrande över medborgarförslaget. Sådant yttrande skall vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 2006-03-01.

Jag vill med anledning av medborgarförslaget anföra:
Förskoleverksamhetens (förskola och familjedaghem) och skolbarnsomsorgens (fritidshem
och familjedaghem) verksamhet regleras i Skollagen kapitel 2 a. §§ 1-20. Skollagen ger inte
något utrymme för kommunen att införa vårdnadsbidrag (betalt för att vårda eget barn).
Lagen ger däremot Kommunen rätta att lämna tillstånd till enskild verksamhet att
yrkesmässigt driva förskola eller fritidshem. Om kommunen beviljar tillstånd för drift av
enskild förskola eller fritidshem upprättas ett avtal om villkoren för driften mellan
kommunen och den enskilda verksamheten. Verksamheten skall bedrivas enligt
bestämmelserna i skollagen, läroplanen (Lpfö 94) samt i enlighet med kommunens
inskrivnings- och avgiftsregler. Driftbidrag lämnas enligt avtal i paritet med det som gäller
för kommunens egen verksamhet. Verksamheten står under tillsyn av kommunen. Ett flertal
kommunala och enskilda verksamheter bedriver olika pedagogiska arbetsformer mot det
gemensamma mål som gäller för verksamheten.
BUF060216 Medb-vårdnadsbidrag.doc
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Nacka kommun
I Nacka kommun tillämpas ett system inom barnomsorgen som innebär att det råder i princip
fri etableringsrätt för privata förskolor och familjedaghem under förutsättning att anordnaren
uppfyller grundläggande villkor. Dessa villkor finns specificerade i särskilda auktarisationsregler. Nacka kommun tillämpar vidare ett system med s k barnomsorgscheckar till
vårdnadshavarna att användas inom kommunens förskoleverksamhet. En förutsättning för en
anordnare att lösa in en sådan check är att anordnaren har F-skattsedel. En förutsättning för
att få F-skattsedel är att man bedöms bedriva näringsverksamhet.

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

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

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

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

Peter Molin
Skoldirektör
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 16

2006-10-16

Rasthage för hundar. Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24, § 236

•

Ledningskontoret 2006-07-20 samt PM 2006-09-07

•

Medborgarförslag 2006-03-31

•

Tekniska nämnden 2006-06-21, § 165

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-08-24
2006-08-15

Ks § 236
Au § 211

Medborgarförslag. Rasthage för hundar
KS2006/0192-10
- Medborgarförslag 2006-03-31
- Tekniska nämnden 2006-06-21
- Ledningskontoret 2006-07-20

Kristina Mårtensson har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun ska
anordna en rasthage för hundar och bifogat förslag på utformning.
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget och föreslår att behovet ska prövas i samband med detaljplanearbetet för A7-fältet. Rasthagen skulle kunna ligga i inom
grönmark, t.ex. i anslutning till odlingslotter eller den nya återvinningsstationen.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag tillstyrks och att byggnadsnämnden av kommunstyrelsen får uppdraget att pröva behovet av område för
rasthage för hundar i detaljplanearbetet för A7-fältet. Medborgarförslaget kan
därmed anses besvarat.
Kommunstyrelsens beslut
• Byggnadsnämnden får i uppdrag att pröva behovet av område för hundrasthage
i detaljplanearbetet för A7-fältet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med kommunstyrelsens beslut att behovet
ska prövas i kommande planläggning av A7-fältet.

D e t a n t e c k n a s att ledningskontoret till kommunfullmäktiges sammanträde
ska lämna information om befintliga hundrasthagar.
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Planeringsteamet

1(1)
2006-07-20

Dnr 2006/0192-10

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag angående anläggande av hundrasthage
Bakgrund
Kristina Mårtensson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bör ordna
en ordentlig hundrasthage. Det bör vara ett inhägnat område om 2 000 – 5 000
m2, beläget max 30-40 min promenad från ringmuren i Visby.
Bedömning
Tekniska nämnden har i beslut 2006-06-21 (§ 165) beslutat föreslå kommunstyrelsen att behov av utrymme för hundrasthage skall prövas i detaljplanearbete för A7-fältet.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
• Byggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva behovet av utrymme för hundrasthage i detaljplanearbetet för A7-fältet
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Förslagsställaren meddelas att behovet avses prövas i kommande planläggning av A7-fältet.

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

PM
2006-09-07

1(1)
Dnr 2006/0192-10

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Medborgarförslag angående anläggande av hundrasthage - komplettering
Kommunstyrelsen har inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet
önskat information om befintliga hundrasthagar.
Ledningskontoret har från tekniska förvaltningen och Vägverket Gotland inhämtat följande:
•
•

En hundrasthage har tidigare funnits på Bingeby-området, men är sedan
mer än 10 år borttagen
En hundrasthage finns vid Träffpunkten vid Färjeleden, dock av mycket
begränsad storlek (c:a 200 kvm) och avsedd för hundar som skall med
eller kommer från färjorna.

Några ytterligare hundrasthagar i Visby-området är inte kända.

LEDNINGSKONTORET

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Kommunen bör äntligen ordna en ordentligt
hundrasthage.

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

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

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

2006 - 03 - 3 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Kristina Mårtensson
Buntmakargatan 14
Postadress
621 53 Visby
Adress

Bilaga till Medborgarförslag

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-06-21
Dnr TN 2006/0627 33

TN § 165 Medborgarförslag. Anläggande av hundrasthage
Tekniska förvaltningen 2006-05-31
Au § 143

Kristina Mårtensson framför i ett medborgarförslag följande:
Kommunen bör äntligen ordna en ordentlig hundrasthage.
I sitt förslag nämns en inhägnad yta av 2000-5000 kvm med diverse
detaljer i utformningen samt att den skall vara placerad max 30-40 min
promenad från ringmuren i Visby.
Förvaltningens yttrande:
Tekniska förvaltningen har tagit förslaget till sig och föreslår att i
kommande planering av A7-fältet avsätta plats för ändamålet, om behov
finns. Plats bör då vara inom föreslagen grönmark, ev i anslutning till
odlingslotter eller nya återvinningsstationen.
Behov av ett sådant område måste vara klarlagt i god tid genom kontakt
med frågeställaren och hundklubbar i Visby.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Hos kommunstyrelsen föreslås att behov av utrymme för hundrasthage
skall prövas i detaljplanearbetet för A7-fältet.
_____

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

Justerare

Utdragsbestyrkare

2006-05-31

Suzanne Edström

Tekniska nämnden
i Gotlands kommun

Medborgarförslag, anläggande av hundrasthage
Kristina Mårtensson framför i ett medborgarförslag följande:
Kommunen bör äntligen ordna en ordentlig hundrasthage.
I sitt förslag nämns en inhägnad yta av 2-5000 kvm med diverse detaljer i
utformningen samt att den skall vara placerad max 30-40 min promenad från
ringmuren i Visby.
Yttrande:
Tekniska förvaltningen har tagit förslaget till sig och föreslår att i kommande
planering av A7-fältet avsätta plats för ändamålet, om behov finns. Plats bör då
vara inom föreslagen grönmark, ev i anslutning till odlingslotter eller nya
återvinningsstationen.
Behov av ett sådant område måste vara klarlagt i god tid genom kontakt med
frågeställaren och hundklubbar i Visby.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
föreslå fullmäktige besluta:
att behov av utrymme för hundrasthage skall prövas i detaljplanearbetet
för A7-fältet.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Tekn dir

Göran Lindström
Avd chef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 17

2006-10-16

Övergångsställe vid avfart Traume.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24, § 237

•

Ledningskontoret 2006-07-20

•

Medborgarförslag 2006-04-25

•

Tekniska nämnden 2006-06-21, § 164

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 18

2006-10-16

Arbetskläder i barnomsorgen.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24, § 238

•

Ledningskontoret 2006-06-16

•

Medborgarförslag 2006-04-26

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-08-24
2006-08-15

Ks § 237
Au § 212

Medborgarförslag. Övergångsställe vid avfart Traume
KS2006/0224-31
- Medborgarförslag 2006-04-25
- Tekniska nämnden 2006-06-21, § 164
- Ledningskontoret 2006-07-20

Sara Holmström har i medborgarförslag föreslagit att ett övergångsställe eller en
vägtunnel ska anläggas vid avfarten mot Traume på väg 142 mot Träkumla. På
den ”gamla” vägen från P 18 borde det byggas en cykelväg.
Tekniska nämnden föreslår att förslaget, när det gäller frågan om övergångsställe överlämnas till Vägverket, eftersom det är fråga om en statlig väg. Med tanke på
förestående exploatering P18-området föreslår nämnden att behovet av en cykelväg längs Langs väg, som förutsätts vara den som menas med ”gamla vägen”, ska
beaktas i planläggningen av Visborgsslätt.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Behovet av cykelväg längs Langs väg ska beaktas i planläggningen av
Visborgs slätt.

• Frågan om säker gångpassage över väg 142 överlämnas till Vägverket.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1(1)
2006-07-20

Dnr 2006/0224-31

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag angående övergångsställe på väg 142
i Träkumla
Bakgrund
Sara Holmström föreslår i ett medborgarförslag att ett övergångsställe eller en
tunnel skall anordnas för att passera väg 142 vid avfart till Traume ridskola
mm, samt att det anordnas en cykelväg längs ”P 18-vägen”.
Bedömning
Tekniska nämnden redovisar i beslut 2006-06-21 (§ 164) att Langs Väg (med
”P 18-vägen” förutsättes avses Langs Väg) kan komma att beröras i samband
med exploatering av P 18-området och detta områdes anslutning till Allégatan, Stenkumlaväg och Färjeleden. När det gäller väg 142 är det en statligt allmän väg, varför frågan om övergångsställe/tunnel bör prövas av Vägverket i
första hand och därefter, om behov bedöms föreligga, prövas i den regionala
transportinfrastrukturplanen. Tekniska nämnden föreslår att behovet av cykelväg längs Langs Väg beaktas i planläggningen av Visborgsslätt och att frågan
angående säker gångpassage över väg 142 överlämnas till Vägverket för prövning.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Behovet av cykelväg längs Langs Väg skall beaktas i planläggningen av
Visborgsslätt
•

Frågan angående säker gångpassage över väg 142 överlämnas till
Vägverket för prövning

•

Förslagsställaren meddelas ovanstående beslut.

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag vill att det skall finnas ett övergångsställe eller
en tunnel vid stora vägen nr. 142 mot Träkumla. När
man kommer från P18 och ska över för att komma
till Traume ridskola eller fotbollsplanerna. Jag vill också att det finns
en cyckelväg på P18 vägen.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Jag och många cyklar till ridskolan i Traume och det
kan var lite skrämmande att cykla över vägen för där
går det i 90 km/h. Det är många som får en säkrare
cykelväg om det finns ett övergångsställe eller
tunnel. Om jag cyklar via Terra Nova så måste man
åka igenom skogen och det är inte lätt att hitta. Så
antingen är jag rädd för bilarna eller att komma vilse.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2006 - 04 - 25

Namnteckning
Namnförtydligande

Sara Holmström
Vindelsbosgatan 17
Postadress
621 49 Visby
Adress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-06-21
Dnr TN 2006/0810 51

TN § 164 Medborgarförslag. Övergångsställe på väg 142 i
Träkumla
Tekniska förvaltningen 2006-05-31
Au § 142

Sara Holmström föreslår i ett medborgarförslag:
”Jag vill att det ska finnas ett övergångsställe eller en tunnel vid stora
vägen nr 142 mot Träkumla när man kommer från P18 och ska över för att
komma till Traume ridskola eller fotbollsplanerna. Jag vill också att det
finns en cykelväg på P18 vägen.”
Förvaltningens yttrande:
Förslagsställaren har adress Vindelbosgatan varför vi förutsätter att hon
med P 18 vägen avser Langs Väg.
Visborgs Slätt, P18 området skall exploateras och Langs väg kommer mer
eller mindre att beröras beroende på hur anslutning av området till
Allégatan, Stenkumlaväg och Färjeleden kommer att utformas. Vid
utredning hur anslutningen skall ske kommer även eventuella ändringar av
Langs Väg att prövas.
Väg 142 är statligt allmän väg. När det gäller anläggande av tunnel
alternativt övergångsställe är det vägverket som skall pröva frågan.
Generellt sett är det fel att anlägga övergångsställen på vägar med tillåten
högsta hastighet högre än 50 km/h. Andra åtgärder måste då vidtas som
ger en säker gångpassage. Byggande av tunnel är kostsamt och måste
nogsamt övervägas. Där skall förutom kostnaderna trygghetsfrågan prövas.
Utredningar visar att många människor väljer att korsa gatan i marknivån,
man är rädd för att gå ner i tunneln. Blir bedömningen att det finns ett
behov till säker gångpassage på aktuell plats skall projektet prövas i den
regionala transportinfrastrukturplanen.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att behovet av cykelväg längs Langs
Väg beaktas i planläggningen av Visborgsslätt och att frågan
angående säker gångpassage över väg 142 överlämnas till vägverket
för prövning.

_____

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-06-21

TN § 164 forts

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

2006-05-31

Göran Lindström

Tekniska nämnden i
Gotlands kommun

Medborgarförslag, övergångsställe på väg 142 i Träkumla
Sara Holmström föreslår i ett medborgarförslag:
”Jag vill att det ska finnas ett övergångsställe eller en tunnel vid stora vägen nr 142 mot
Träkumla när man kommer från P18 och ska över för att komma till Traume ridskola eller
fotbollsplanerna. Jag vill också att det finns en cykelväg på P18 vägen.”
Förvaltningens yttrande:
Förslagsställaren har adress Vindelbosgatan varför vi förutsätter att hon med P 18 vägen
avser Langs Väg.
Visborgs Slätt, P18 området skall exploateras och Langs väg kommer mer eller mindre att
beröras beroende på hur anslutning av området till Allégatan, Stenkumlaväg och
Färjeleden kommer att utformas. Vid utredning hur anslutningen skall ske kommer även
eventuella ändringar av Langs Väg att prövas.
Väg 142 är statligt allmän väg. När det gäller anläggande av tunnel alternativt
övergångsställe är det vägverket som skall pröva frågan. Generellt sett är det fel att
anlägga övergångsställen på vägar med tillåten högsta hastighet högre än 50 km/h. Andra
åtgärder måste då vidtas som ger en säker gångpassage. Byggande av tunnel är kostsamt
och måste nogsamt övervägas. Där skall förutom kostnaderna trygghetsfrågan prövas.
Utredningar visar att många människor väljer att korsa gatan i marknivån, man är rädd för
att gå ner i tunneln. Blir bedömningen att det finns ett behov till säker gångpassage på
aktuell plats skall projektet prövas i den regionala transportinfrastrukturplanen.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen:
Behovet av cykelväg längs Langs Väg beaktas i planläggningen av Visborgs Slätt
Frågan angående säker gångpassage över väg 142 överlämnas till vägverket för prövning
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Gatu och markavdelningen

Per Lindskog
Tekn dir

Göran Lindström
Avd chef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 18

2006-10-16

Arbetskläder i barnomsorgen.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24, § 238

•

Ledningskontoret 2006-06-16

•

Medborgarförslag 2006-04-26

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-08-24
2006-08-15

Ks § 238
Au § 213

Medborgarförslag. Arbetskläder i barnomsorgen
KS2006/0255-10
- Medborgarförslag 2006-04-26
- Ledningskontoret 2006-06-16

Margita Lovén och Sarah Jakobsson föreslagit att det ska finnas arbetskläder och
arbetsskor för personalen inom barnomsorgen. Motiven är bl.a. slitaget på de egna
plaggen och kostnaderna för den enskilde. Arbets- eller skyddskläder är, enligt
dem, en ”självklarhet” i mansdominerade yrken.
Ledningskontoret anser att det finns anledning att se över tillämpningen av nuvarande bestämmelser; ett arbete som inleds under hösten och beräknas vara klart
våren 2007.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

2006-06-16

1(1)

Ledningskontoret

Medborgarförslag angående arbetskläder för personal inom
barnomsorgen
Margita Lovén och Sarah Jakobsson har inkommit med ett medborgarförslag
angående arbetskläder för personal inom barnomsorgen.
Anledningen till förslaget är att arbetet inom barnomsorgen medför ett stort
slitage på privata kläder, att det finns behov av skyddskläder/skor vid regn
och kyla när verksamheten är förlagd utomhus, vid risk för smitta samt också
ha tillgång till fotriktiga skor för att undvika belastningsskador.
Förslagsställarna framhåller, att det inte är ekonomiskt hållbart för personalen
att bekosta kläder och skor samt tvättning av kläder, som används i det
dagliga arbetet i förskolan. Vidare påpekar förslagsställarna att i
mansdominerade yrken är arbetskläder/skyddskläder en självklarhet.
Förslagsställarna slutar sin skrivning med frågan ”om detta är en
jämställdhetsfråga”?
Enligt arbetsmiljölagstiftningen är arbetsgivaren skyldig att vid vissa typer av
arbete erbjuda den anställde skyddskläder/arbetskläder. Gotlands kommun har
också i lokala avtal reglerat frågan för ett antal år sedan. Det finns anledning
för kommunen att se över hur lag och avtal följs i verksamheterna och vilka
yrkeskategorier som för närvarande har ansetts ha rätt till
skyddskläder/arbetskläder.
Gotlands kommun kommer att påbörja detta arbete i augusti 2006 och
beräknar att kunna lägga fram rutiner för användandet av
skyddskläder/arbetskläder i kommunen under första halvåret 2007.

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Gun Tidestav
Personaldirektör

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Arbetskläder för personal inom barnomsorgen.

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

Stort slitage på privata kläder.
Behov av skyddskläder/skor vid regn, kyla och risk
för smitta bl.a. Fotriktiga skor för att undvika belastningsskador. Inte ekonomiskt hållbart för personalen
att bekosta kläder, skor, tvättning o.dyl. Inom mansdominerade yrken är arbets/skyddskläder en självklarhet. Är detta en jämställdhetsfråga?
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2006 - 04 - 26

Namnteckning
Namnförtydligande

Margita Lovén Sarah Jakobsson
Fröjel Stenstugo 116 Eksta Hägur 646
Postadress
620 20 Klintehamn
620 20 Klintehamn
Adress

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 19

2006-10-16

Informationsskyltar om platsens historia.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-09-21, § 264

•

Ledningskontoret 2006-08-28

•

Medborgarförslag 2006-05-09

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-09-21
2006-09-12

Ks § 264
Au § 231

Medborgarförslag. Informationsskyltar om platsens historia
KS2006/0248-10
- Medborgarförslag 2006-05-09
- Ledningskontoret 2006-08-28

För att förmedla information om gotländsk historia har Elisabeth Molin i
medborgarförslag föreslagit att skyltar ska sättas upp på hus och platser där dessas
historia berättas och gärna också att kartor utarbetas, där intressanta platser
markeras.
Ledningskontoret konstaterar att skyltning redan idag finns vid särskilt viktiga
platser och byggnader i Visby och även vid speciella besöksplatser på andra
ställen på ön. Kontoret föreslår att medborgarförslaget överlämnas till
Världsarvskommittén.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget överlämnas till Världsarvskommittén.

1(1)
2006-08-28

Dnr KS 2006/0033-10

Ledningskontoret
Karl-Gustaf Roos

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag. Skyltning av hus och platser
Bakgrund
Elisabeth Molin föreslår i ett medborgarförslag, att skyltar sätts upp på hus
och platser med information om platsens/husets namn och historia. Markering
av dessa platser skulle också kunna göras på ”turist-kartor”.
Elisabeth Molin menar att det är viktigt att vi informerar yngre och
nyinflyttade.
Bedömning
Ledningskontoret konstaterar att skyltning redan idag finns av särskilt viktiga
platser och byggnader, dels genom Riksantikvarieämbetets skyltning av ruiner
och ringmur, dels genom Länsmuseets försorg och även genom privata
initiativ. Utanför Visby har ett projekt genomförts avseende speciella
besöksplatser. Ett flertal böcker finns utgivna som förmedlar historia och
information om viktiga byggnader och platser på Gotland. Genom
länsstyrelsens försorg finns numer även en SMS-tjänst, där man till sin
mobiltelefon kan få information om ett 25-tal byggnader i Visby.
Medborgarförslaget är genom detta redan idag genomfört i väsentlig
omfattning. En eventuell ytterligare skyltning bör samordnas med den redan
befintliga, och innehållsmässigt prövas med sakkunskap.
Det måste också konstateras att uppsättning av skyltar på byggnader och
fastigheter, förutsätter överenskommelse med fastighetsägaren.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget att sätta upp skyltar på hus och platser med information
om platsens/husets namn och historia, överlämnas till Världsarvskommittén.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Karl-Gustaf Roos

Regiondirektör

Projektledare

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag skulle vilja ha upp skyltar på hus o platser som
talar om lite om platsen/husens historia. Kanske
skulle man kunna göra "turist"kartor med platser o
hus
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Jag tycker att det är viktigt att vi förmedlar
information om vår historia till yngre generationer
och även till våra "ny" inflyttade.

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

2006 - 05 - 09

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Elisabeth Molin

Snevide
620 11 Havdhem

Postadress

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 20

2006-10-16

Ta bort träd i Hemse samhälle.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24, § 239

•

Ledningskontoret 2006-08-03

•

Medborgarförslag 2006-05-11

•

Tekniska nämnden 2006-06-21, § 163

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-08-24
2006-08-15

Ks § 239
Au § 214

Medborgarförslag. Ta bort träd i Hemse samhälle
KS2006/0258-10
- Medborgarförslag 2006-05-11
- Tekniska nämnden 2006-06-21, § 163
- Ledningskontoret 2006-08-03

Carina Thomasson har i medborgarförslag föreslagit att träd i Hemse samhälle ska
avverkas, med anledning av de olägenheter som den stora mängd kajor i träden för
med sig.
Tekniska nämnden avstyrker förslaget, som inte anses innebära någon lösning på
problemet, eftersom kajorna flyttar till annat ställe. Nackdelarna med häckande
kajor nattetid uppväger inte heller den betydelse träden har för samhällsbilden.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-06-21
Dnr TN 2006/0937 31

TN § 163 Medborgarförslag. Ta bort träd i Hemse samhälle
Tekniska förvaltningen 2006-05-31
Au § 141

Carina Hansson i Sanda föreslår i ett medborgarförslag ”Ta bort träd i
Hemse samhälle”. Motivet till förslaget anges vara ”träden är härbärge åt
tusen kajor som sedan förorenar de fina gång och cykelbanor som finns
och det luktar vidrigt. Detta är en sanitär olägenhet.”
Förvaltningens yttrande:
Enligt vår uppfattning är det fel lösning på problemet med kajor att ta bort
träden i Hemse. Konsekvensen blir bara att fåglarna flyttar till annat ställe
och problemen flyttar.
Enligt vår uppfattning överstiger värdet av aktuella träd nackdelarna med
att kajorna använder träden nattetid. Träden utgör ett viktigt inslag i
samhällsbilden. Olägenheterna av att kajorna finns i träden måste åtgärdas
på annat sätt.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att medborgarförslaget om att ta bort
träden i Hemse samhälle avslås.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen + handl

_____

LEDNINGSKONTORET UTLÅTANDE 2006-08-03

Dnr KS2006/0258-10

Kommunstyrelsen föreslås tillstyrka tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås
Bo Dahllöf
regiondirektör

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

TA BORT TRÄD I HEMSE SAMHÄLLE

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

TRÄDEN ÄR ETT HÄRBÄRGE ÅT TUSEN KAJOR
SOM SEDAN FÖRORENAR DOM FINA GÅNG
OCH CYKELBANOR SOM FINNS OCH DET
LUKTAR VIDRIGT. DETTA ÄR EN SANITÄR
OLÄGENHET

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

2006 - 05 - 11

Namnteckning
Namnförtydligande

CARINA THOMASSON
SANDA STENHUSE 993
Postadress
620 20 KLINTEHAMN
Adress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-06-21
Dnr TN 2006/0937 31

TN § 163 Medborgarförslag. Ta bort träd i Hemse samhälle
Tekniska förvaltningen 2006-05-31
Au § 141

Carina Hansson i Sanda föreslår i ett medborgarförslag ”Ta bort träd i
Hemse samhälle”. Motivet till förslaget anges vara ”träden är härbärge åt
tusen kajor som sedan förorenar de fina gång och cykelbanor som finns
och det luktar vidrigt. Detta är en sanitär olägenhet.”
Förvaltningens yttrande:
Enligt vår uppfattning är det fel lösning på problemet med kajor att ta bort
träden i Hemse. Konsekvensen blir bara att fåglarna flyttar till annat ställe
och problemen flyttar.
Enligt vår uppfattning överstiger värdet av aktuella träd nackdelarna med
att kajorna använder träden nattetid. Träden utgör ett viktigt inslag i
samhällsbilden. Olägenheterna av att kajorna finns i träden måste åtgärdas
på annat sätt.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att medborgarförslaget om att ta bort
träden i Hemse samhälle avslås.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

2006-05-31

Göran Lindström

Tekniska nämnden
i Gotlands kommun

Medborgarförslag, ta bort träd i Hemse samhälle
Carina Hansson i Sanda föreslår i ett medborgarförslag ”Ta bort träd i Hemse
samhälle”. Motivet till förslaget anges vara ”träden är härbärge åt tusen kajor
som sedan förorenar de fina gång och cykelbanor som finns och det luktar
vidrigt. Detta är en sanitär olägenhet.”
Förvaltningens yttrande:

Enligt vår uppfattning är det fel lösning på problemet med kajor att ta bort
träden i Hemse. Konsekvensen blir bara att fåglarna flyttar till annat ställe och
problemen flyttar.
Enligt vår uppfattning överstiger värdet av aktuella träd nackdelarna med att
kajorna använder träden nattetid. Träden utgör ett viktigt inslag i
samhällsbilden. Olägenheterna av att kajorna finns i träden måste åtgärdas på
annat sätt.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta:
Medborgarförslaget om att ta bort träden i Hemse samhälle avslås.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Tekn dir

Göran Lindström
Avd chef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 21

2006-10-16

”Spegelvänd Gotlands kommuns vapen”.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-09-21, § 265

•

Ledningskontoret 2006-09-01

•

Medborgarförslag 2006-06-02

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-09-21
2006-09-12

Ks § 265
Au § 232

Medborgarförslag: ”Spegelvänd Gotlands kommuns vapen”
KS2006/0286-10
- Medborgarförslag 2006-06-02
- Ledningskontoret 2006-09-01

Sören Strand anser i medborgarförslag att Gotlands kommuns vapen är heraldiskt
fel och att baggen därför ska spegelvändas, efter tillåtelse av Riksheraldikern
(Riksarkivet).
Ledningskontoret beskriver skillnaden mellan kommunens vapen och kommunens
logotype. Att baggen i den senare ”går framåt” (åt höger ur betraktarens synpunkt)
är ett medvetet val. Medborgarförslaget föreslås avstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

2006-09-01

1

Ledningskontoret
Ulrika Holm

Medborgarförslag: Spegelvänd Gotlands kommunvapen
KS 2006/0286-10

I ett medborgarförslag föreslås kommunfullmäktige besluta om att
spegelvända Gotlands kommunvapen.
Gotlands kommuns vapen registrerades den 13 november 1987 med följande
beskrivning:
”I rött fält en stående vädur av silver med beväring av guld, förande ett på en
korsstav av guld fästat rött banér med bård och fem flikar av guld”.
Väduren i Gotlands kommuns vapen är ur betraktarens synvinkel vänd åt
vänster (heraldiskt dexter, dvs höger) vilket är det korrekta enligt heraldiska
regler. Det vapen som registrerades kan idag främst ses på Gotlands kommuns
standar och flagga.
Det är troligt att förslagsställaren istället syftar på Gotlands kommuns
logotype som har sitt ursprung i vapnet och i ”Landsens sigill” från 1200talet.
En logotype ska tjäna som samlande symbol och är det viktigaste
igenkänningstecknet utåt för en organisation. Logotypen skickar också
signaler om organisationen till betraktaren. I detta sammanhang bör en vädur
som går framåt, tolkas mer positivt och framåtsyftande än en som backar.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Spegelvänd Gotlands kommunvapen

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

Se bif. skrivelse/motivering

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

2006 - 06 - 02

Namnteckning
Namnförtydligande

SÖREN STRAND
JUNGMANSGATAN 528
Postadress
621 52 VISBY
Adress

2006-06-02

Medborgarförslag

Gotlands kommun
Kommunstyrelsen

Spegelvänd Gotlands kommunvapen
Gotlands kommuns vapen – baggen med fanan – går heraldiskt åt fel håll.
Jmfr. Länsstyrelsen, kyrkan m fl.
Att observera vid vapenbeskrivning är att höger och vänster anges med
utgångspunkt från en tänkbar bärare av vederbörande vapensköld. Detta innebär
att höger från betraktaren sett blir heraldiskt vänster och tvärtom. För
undvikande av missförstånd används därför de latinska benämningarna dexter
(heraldiskt höger) och sinister (heraldiskt vänster).
Gotlandsbaggen går idag ur betraktarens synpunkt åt höger ( d v s heraldiskt
vänster = sinister ) och tolkas därför heraldiskt som att den flyr fältet och ger
upp slaget. Något som väl knappast bör beskriva gotlänningarnas ambitioner.
Med full av kraft och tillförsikt framstår däremot samma bagge i Länsstyrelsens
och kyrkans tjänst som går heraldiskt dexter.
Förslag:
att ;
- kommunen snarast anhåller hos Riksheraldikern om tillstånd att få vända sin
bagge åt rätt håll.
- rätt vänd bagge därefter pryder kommunens handlingar etc. i takt med att
nytryck/komplettering blir aktuellt.

Visby som ovan

/ Sören Strand /

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 22

2006-10-16

Motioner och medborgarförslag under
beredning
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-08-24, § 240

•

Ledningskontorets förteckning augusti 2006

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-08-24
2006-08-15

Ks § 240
Au § 215

Motioner och medborgarförslag under beredning
- Ledningskontoret förteckning per augusti 2006

Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag
under beredning som enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska rapporteras.
Kommunstyrelsens beslut
•

Förteckningen överlämnas till kommunfullmäktige.

RAPPORT: Motioner och medborgarförslag under beredning Augusti 2006

Diarienr

Reg. datum

MOTIONER

Förslagsställare

KS 2003/0525

2003-12-16

Gotländsk turistnärings konkurrens med Baltikum

Mats E:son Hjorth, Nils Rohnquist (kd)

KS 2005/0203

2005-04-26

Antidiskrimineringsklausul vid upphandling

Brittis Benzler, (v) m fl

1)

KS 2005/0308

2005-04-27

Kollektivavtal vid upphandling

Per-Erik Andh, m fl. (s)

1)

KS 2005/0380

2005-09-20

Vindkraftetablering på Tofta skjutfält

Bror Lindahl (fp)

KS 2005/0530

2005-12-13

Arbete för unga vuxna med funktionshinder

Brittis Benzler m fl (v)

BUN *

KS 2005/0532

2005-12-13

Vårdprogram för barn- och ungdomar med psykisk ohälsa

Carina Lindberg m fl (v)

HSN *

KS 2006/0083

2006-02-21

Sociala/etiska villkor vid upphandling

Carin Rosell (s)

1)

KS 2006/0085

2006-02-21

Vindkraft på Tofta f d skjutfält

Torgny Lihnell (mp)

KS2006/0088

2006-02-21

Utveckling av Slite centrum

Lena Celion (m)

KS 2006/0330

2006-06-20

Strandskyddet

Britt Ronsten m.fl. (mp)

BN

KS 2006/0331

2006-06-20

Förvaltningstillhörighet för sjuksköterskor inom äldreomsorg

Kerstin Löfgren-Dahlström, (c)

HSN SON

KS 2006/0332

2006-06-20

Borttagande av vägbulor i Hemse

Per-Olof Jacobsson (c) och Gösta Hult, (c)

TN

1)

Remiss

Upphandlingskommitténs förslag har inväntats

MEDBORGARFÖRSLAG

Förslagsställare

KS 2005/0286

2005-06-03

Skapa ny stadsdel i gammal stil i Visby

Per Edman

KS 2005/0300

2005-06-17

Sockengränsskyltar längs Gotlands större vägar

Arne Eklund

TN *

KS 2005/0332

2005-07-20

Sockengränsskyltar

Gunnar Geisle

TN *

KS 2005/0468

2005-11-17

Trafiksituationen på Strandgatan och Kommendantsbacken

Kjell Landin

TN

KS 2005/0522

2005-12-08

Handikappanpassad idrottshall/styrketräningslokal

Lissa Sigrén

HSN * KFN

KS 2006/0165

2006-03-27

Driva frågan om GMO-fri kommun

Agneta Enderberg

KS 2006/0166

2006-03-28

Inrätta en busslinje till Själsö/Brisund

Sture Hallberg

TN

KS 2006/0197

2006-04-05

Nytt badhus/äventyrsbad eller aktivitetshus

Mats Jonsson

KFN *

KS 2006/0215

2006-04-20

Inrätta en bussförbindelse till Skarphäll

Miera Elvin

TN

KS 2006/0229

2006-05-02

Biljettpriserna för buss borde sänkas.

Camilla Karlsson

TN

1 (2)
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KS 2006/0248

2006-05-10

Informationsskyltar med husens och platsernas historia

Elisabeth Molin

KS 2006/0257

2006-05-12

Nytt badhus - Wisborgsbadet - vid Oscarsstenen

Gunnar Bergfasth

KFN

KS 2006/0259

2006-05-15

Hastighetsbegränsning vid psykiatriska kliniken

Marika Olofsson

TN

KS 2006/0264

2006-05-16

Hastighetsbegränsning vid Follingbo backe

Åsa Jakobsson

TN

KS 2006/0265

2006-05-16

Handikappad asfalterad promenadväg runt muren

Klara Björkman

TN

KS 2006/0266

2006-05-16

Stensätt eller asfaltera stigen på Kyrkberget

Klara Björkman

TN

KS 2006/0268

2006-05-17

Gratis sophämtning för bygdegårdsföreningar

Yvonne Winarve

TN

KS 2006/0278

2006-06-01

Sockengränsskyltar

Ola Olsson

KS 2006/0285

2006-06-02

Anlägg en folkpark med inomhus- och utomhus dans

Fredrik Lönngren

KS 2006/0286

2006-06-02

Spegelvänd Gotlands kommunvapen

Sören Strand

KS 2006/0347

2006-06-27

Gotland bör söka ö-status hos EU

Tore Gannholm

* Yttrande inkommet

2 (2)

KFN

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 23

2006-10-16

Anmälan av nya medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-08-08 från Henry Lindkvist om att öka intresset för
varpasporten (inkom 2006-08-09)

•

Medborgarförslag 2006-08-31 från Lars-Inge Söderberg om hastighetsbegränsning på Apoteksgatan och Skolgatan i Hemse (inkom 2006-09-05)

•

Medborgarförslag 2006-09-01 från Helena Björkholm om att tillhandahålla
hjälpmedel mot elektromagnetisk strålning (inkom 2006-09-07)

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Om kommunens hjälp med att öka det svalnande intresset för varpasporten. Genom tillkomsten av en eller
ett par PR-varpaplaner intill "turiststråk". Med medverkan av speaker, som förklarar om, hur, och varför!
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.

Varpasporten är en typisk gotländsk sport, som tyvärr har tappat en del inresse hos såväl utövare som
publik, därför att man saknat tillräckliga resurser just
för att göra PR för den. Att se varpasporten utövas
eller att aktivt deltaga, är en utmärkt reklam för
Gotland, och motiverar klart att kommunen hjälper
till! Se vidare motiveringar i bilagda skrivning.
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 - 08

Namnteckning
Namnförtydligande

Henry Lindkvist
Magasinsgatan 11
Postadress
621 58 VISBY
Adress

MEDBORGARFÖRSLAG.
Varpasporten, som inte bara är en i grunden gotländsk sport, utan även en betydande del av vårt
kulturarv, brottas med en del bekymmer. Intresset viker, för såväl utövandet, som det publika
ditot. Detta torde till allra största delen bero på att man inte har kunnat avsätta tillräckliga PRresurser till att göra reklam för denna vår fantastiska gotländska specialitet. Under lång tid har
det ju varit det gotländska varpafolkets starka strävan att bredda intresset för sporten på
fastlandet.
Ett bra sätt att göra detta,
att visa `'hur det går till", är att man gör detta när fastlänningarna är
här, således under turistsäsongen. De varpaplaner vi har idag, ligger dessvärre inte intill
turiststråken, och därför vill jag föreslå att en, eller ett par varpa-PR-planer i första hand i Visby,
men gärna också på annan plats där våra "sommargäster" finns eller far förbi.
Mer konkret: Gotlands kommun i samråd och samarbete med Gotlands idrottsförbund, och dito
Varpaförbund låter anlägga en eller ett par varpaplaner intill "turiststråk", hjälps åt att engagera
ett antal av våra bästa varpkastare, att handgripligen visa varpasporten, samt även engagera
speaker, att via förstärkare förklara regler, om hur och varför.
Ett par lämpliga ställen kan vara Brömsebrolunden-grönområdet mellan den nu påbörjade
bebyggelsen och Kung Magnus väg, eller Paviljongsplan. Utrymmen för omklädnad och
materialförvaring kan vara av en storlek som lätt går att "ta bort".
Det handlar således om en eller ett par rena PR-ställen, om vi vill visa varpasporten för
turisterna, vilket vi faktiskt borde försöka, kan vi nog inte locka dom ut till Rävhagen!
Vi är angelägna att visa vår ringmur, våra kyrkor, både de "hela" och de som blivit ruiner, visst
kan vi väl visa den del av vårt kulturarv som varpasporten också är?!
Bästa hälsningar
Henry Lindkvist
Medborgare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Hastighets begränsning, Apoteksgatan, Skolgatan
till 30 km.

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

På Apoteksgatan bör hastigheten sänkas för att det
finns två service boende och en fritidslokal för
ungdomar. Skolgatan bör hastigheten sänkas för
gatan är smal och dålig sikt, det finns flera
fastigheter på gatan som det är rent livsfarligt att
köra ut från, hastigheten på gatan är många gånger
upp till 100km.
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 - 3 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Skolgatan 13
62448 SLITE

Postadress

Lars-Inge Söderberg

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att Gotlands kommun i likhet med Sthlms stad
tillhandahåller hjälpmedel mot elektromagnetisk
strålning för miljöhandikappade kommuninnevånare.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se bif. skrivelse, "Bakgrund och önskemål"

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 - 09 - 0 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Helena BJörkholm

Asarveg. 200
623 51 Hemse

Postadress

Medborgarförslag
Förslagsställare: Helena Björkholm Asarvegatan 20 Hemse
Se särskild blankett!
Att: Gotlands kommun i likhet med Sthlms stad tillhandahåller
hjälpmedel mor elektromagnetisk strålning för
miljöhandikappade kommuninnevånare
Bakgrund
Svensk miljölagstiftning är avsedd att förebygga negativa
miljö- och hälsoeffekter
Mobiltelefonins svenska gränsvärden utgår ifrån Strålskydds
lagen (upphettning). Är bland de högsta i världen.
Mobilstrålning innehåller pulsfrekvenser som ligger inom
kroppscellernas mfsystem (0-300 resp 10-1000pulser/sek)
”Naturlig” mobilstrålning finns inte.
Maximal strålning vid basstation är 50 watt/kanal.
(effekttäthet). Effektiv strålning kan överstiga 1000 watt med
olika kanaler/antenner
Strålning i bostadsområden bör inte överstiga 100 microwatt/ m2.
Rek. försiktighetsvärde: 10 microwatt, enl tyska ÖKO.
Människan reagerar redan på 0,1 microwatt/m2 m. förändrat
kalciumflöde i hjärnan.
Önskemål

Att Gotlands kommun:
− Tillämpar Miljöbalkens försiktighetsprincip och utarbetar en
policy som tillgodoser miljöhandikappades rättigheter,
− anvisar Anpassat Boende till strålningshandikappade och
åstadkommer en ”Lågstrålande zon” på Gotland.
Hemse den 1 september 2006
Helena Björkholm
Tel: 0498-48 48 70

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärenden 24-29

2006-10-16

Interpellationer
Innehåll
24. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Jan Grimlunds (mp)

svar på Torgny Lihnells (mp) interpellation om konflikt gällande
bevattningsdammarna i Roma
25. Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgrens (s) svar på Lilian Virgins (s)

interpellation om tillgänglighet till lokaler och allmänna platser
26. Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (s) svar på Torsten

Gislestams (c) interpellation om återvinningsgård intill Burgsviks samhälle
27. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) svar på

Lilian Edwards (m) interpellation om skolans praoverksamhet
28. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Jan Grimlunds (mp) svar på

Solveig Artsmans (m) interpellation om bekämpning av tallprocessionsspinnare på södra Gotland
29. Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgrens (s) svar på Hans-Åke

Norrbys (mp) interpellation om konsekvenserna av en gasledning i
Östersjön

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

Interpellationer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-10-16
_________________________________________________________________

Interpellation
2006-04-24
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.
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

Interpellationer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2006-10-16
_________________________________________________________________

Interpellation
2006-06-19
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.
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)
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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 2006-06-18
Torsten Gislestam

Moderata Samlingspartiet på Gotland
Interpellation
2006-08-21
Till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Brittis Benzler (v)
Angående skolans prao-verksamhet
Enligt uppgifter i Dagens Nyheter idag väljer Varberg att avskaffa prao-verksamheten sedan
Arbetsmiljöverket ställt krav på att skolan har det fulla ansvaret för eleverna även under praoperioden. Arbetsmiljöverket kommer under hösten att besöka fler kommuner runt om i landet.
Fredrik Donaldsson, rektor i Varbergs kommun, säger bland annat i artikeln: ”… Vi fick höra
om olyckor, till och med om elever som avlidit, och vi insåg att v inte kan ta ansvar för praoverksamheten.”.
Det är mycket bekymmersamt att skolans prao-verksamhet nu kan vara hotad.
Mot bakgrund av detta frågar jag nu BUN:s ordförande Brittis Benzler (v):
-

Hur kommer Arbetsmiljöverkets krav att påverka prao-verksamheten i Gotlands
kommun?

-

Klarar Gotlands kommun att ta det fulla ansvaret för skolungdomarna även under
prao-perioden?

Lilian Edwards (m)
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Moderata samlingspartiet
på Gotland
Solveig Artsman

Interpellation
2006-08-21

Interpellation till ordföranden i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Betr åtgärder angående bekämpning av tallprocessionsspinnare på södra Gotland.
Nattfjärilen tallprocessionsspinnare har blivit allt vanligare på södra Gotland de senaste åren.
Naturen har inte lyckats hålla antalet på en acceptabel nivå. Detta har gett till följd att
människor i trakten har drabbats av allergiska besvär. Det är tallprocessionsspinnarens larver
som orsakar besvären. Larverna är täckta med små gifthår. Håren förs sedan vidare med
vinden och orsakar allergier med bland annat klåda.
Min fråga är
Vad gör Gotlands kommun för att få bukt med tallprocessionsspinnarlarverna på södra
Gotland?
Visby dag som ovan
Solveig Artsman (m)
Interpellation
2006-07-31
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Angående: Konsekvenser av en gasledning i Östersjön
Det rysk-tyska bolaget North European Gas Pipeline Company (NEGPC) planerar en
dragning av en gasledning genom Östersjön. Den beräknas gå strax utanför Gotland med
behov av en kompressorstation nordost om Gotland. Projektet syftar till att skapa en helt ny
tillförsellösning för rysk naturgas till kontinenten. I samband med detta diskuteras även
dragningen av en grenledning till Stockholmsområdet. Detta i sig gör projektet kontroversiellt
med tanke på regeringens val att satsa på förnyelsebara energikällor – och därmed inhemska
jobb och en miljövänligare energianvändning – istället för ett ökat beroende av stater som
Ryssland som har fossila bränslen att erbjuda. Det finns flera viktiga komponenter i detta
projekt som särskilt berör Gotland.
I slutet av andra världskriget dumpades avsevärda mängder ammunition i Östersjön. I den
prövning som föregick beslutet om att tillåta diverse undersökningar på havsbotten för att
förbereda gasledningen, berörde varken Naturvårdsverket eller Försvarsmakten frågan om
giftiga stridsmedel. Ett stort dumpningsområde befinner sig enligt SGU:s kartmaterial sydost
om Hoburgs bank, nära den nu planerade ledningen. Vi vet att en del minor och kemiskt
vapenmaterial dessutom kan ha förflyttats av havsströmmar. Östersjön är ett väldigt känsligt
hav och bottensediment bör med tanke på det dumpade materialet därför inte röras upp. Det
vore förödande för stora delar av Östersjöns marina liv om något större skulle inträffa –
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särskilt områden som Hoburgs bank – men även Gotland som kommun skulle kunna drabbas
hårt av en olycka i samband med gasledningens dragning och dess drift.
För kompressorstationen finns det inte lätt tillänglig information än så länge. Driften och
bygget kan dock tänkas få en betydande negativ inverkan på landskapsbilden från Fårö och
Gotska Sandön. Jag är även bekymrad över att buller från stationen kan bli märkbar.
Slutligen bör också konsekvenserna för fisket lyftas. Gotländska fiskare kan drabbas hårt om
deras fiskeområden ytterligare begränsas genom säkerhetszoner kring ledningen. Torskens
och andra fiskarters lek kan också påverkas i samband med anläggandet av ledningen och
senare av driftsbuller.
Mina frågor är:
Hur ställer sig ordföranden till det rysk-tyska projektet?
På vilket sätt tänker ordföranden agera för att se till att de ovan nämnda hoten mot
Gotland lyfts till berörda beslutsfattare på nationell nivå?
Visby den 31 juli 2006

Hans-Åke Norrby
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Dnr

KS 2006/0205-00

Ledningskontoret
Mikael Wollbo

Kommunstyrelsen

Kommentarer till revisorernas rapport ”Granskning av
årsredovisningen för 2005, Gotlands kommun”
Kommentarerna utgår från den sammanfattande bedömning som lämnats i
revisionsrapporten ”Granskning av årsredovisning 2005 för Gotlands
kommun”, 2006-04-07.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet
av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen. Revisorerna gör även bedömningen att årsredovisningen i allt
väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt
god redovisningssed samt att den finansiella analysen ger en bra beskrivning
av kommunens ekonomiska ställning och utveckling.
När det gäller analys och redovisning av verksamheternas måluppfyllelse,
kvalitet och prestationer har revisorerna i tidigare års granskningsrapporter
haft synpunkter på att detta inte varit tillräckligt utförligt beskrivet. I 2005 års
årsredovisning har uppföljningen av måluppfyllelsen fått ett ökat utrymme i
årsredovisningen och beskrivits utifrån modellen för balanserat styrkort.
Revisorerna är mycket positiva till detta i sin granskningsrapport och menar
att strukturen är genomtänkt och ger fullmäktige mycket goda förutsättningar
för att kunna utvärdera mål och riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk
hushållning.
Revisorerna noterar att avsnittet med nämndernas förvaltningsberättelse inte
helt följer redovisningen enligt det balanserade styrkortet och tycker att detta
kan förbättras. Införandet av balanserad styrning pågår och för 2006 kommer
avsnittet med nämndernas förvaltningsberättelse att struktureras enligt
modellen för det balanserade styrkortet.
Ledningskontoret

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

2006-09-03

Ledningskontoret
Eva Sellberg

Kommunstyrelsen

Slutrapport över Förbättringsplan för Äldre- och
handikappomsorgen 2001 - 2005

Kommunfullmäktige antog februari 2001 en förbättringsplan för äldre- och
handikappomsorgen gällande åren 2001 – 2005. En slutrapport med
uppföljning av arbetet med planen har bedömts angelägen att presentera bland
annat för att ge underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Social- och
omsorgsförvaltningen och ledningskontoret har tillsammans arbetat med
slutrapporten. Rapporten redovisar måluppfyllelsen av samtliga 78
förbättringsmål. Underlag har samlats in från verksamheterna inom äldre- och
handikappomsorgen. Bedömningen har utgått från kriterierna uppfyllt, ej
uppfyllt och arbete pågår. Resultatet visar att merparten av målen är
uppfyllda eller att arbete pågår med genomförande. Det återstår arbete med de
mål som inte är uppfyllda. Dessa handlar bl.a. om att skapa rutiner för att
mäta upplevelser och förväntningar hos brukare, utbildning i ledarskap,
information om folkhälsofrågor, rutiner för samverkan på alla nivåer, behovet
av sociala träffpunkter, metoder för uppsökande arbete och förebyggande
hemtjänst och sjukvård, personalförsörjningsplan för 5 år, individuell
fortbildningsplan och möjligheter att ingå avtal med FOU-enheter.
Social- och omsorgsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att upprätta
åtgärdsprogram över de förbättringsmål som ej uppfylldes och återrapportera
till nämnden. Samtidigt pågår arbete med nationella utvecklingsplanen för
vård och omsorg om äldre som har bäring på flera av de områden som återstår
att arbeta med.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Slutrapporten läggs till handlingarna

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

13 juni 2006

SON § 52
Slutrapport över förbättringsplan för äldre – och
handikappomsorgen
• Dnr SON 2006/0095-83

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog förbättringsplan för äldre och handikappomsorgen i
februari 2001. Översiktliga uppföljningar har redovisats i kommunens
årsredovisning.
Social- och omsorgsförvaltningen och ledningskontoret har tillsammans arbetat med
slutrapporten. Underlaget har samlats in från verksamheterna inom äldre- och
handikappomsorgen och gäller enbart insatser enligt socialtjänstlagen.
Rapporten redovisar en sammanställning av uppfyllda mål för arbetet med förbättringsplanen per förbättringsområde och dess förbättringsmål utifrån åren 20012005. Bedömningen utgår från kriterierna att respektive förbättringsmål är uppfyllt,
ej uppfyllt eller pågår. 42 av totalt 78 förbättringsmål är uppfyllda/genomförda. 18
av förbättringsmålen pågår arbete med och 18 har inte uppfyllts.
Nämnden avgör hur slutrapporten ska spridas samt hur fortsatt arbete ska ske med
de förbättringsmål som inte är uppfyllda.
Social- och omsorgsnämndens beslut
1. Slutrapport över förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen 2001-2005
överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta åtgärdsprogram över de mål som ej
uppfylldes i förbättringsplanen för äldre- och handikappomsorgen och
återrapportera detta till nämnden.
___
Beslutet meddelas:
Kommunstyrelsen
Ia Lönngren, SoF
Eva Sellberg, Lk

justerare

Utdragsbestyrkande

2006-06-15

CIRKULÄR 2006:35

Avdelningen för vård och omsorg
Sektionen för vård och socialtjänst
Per-Olov Nylander

Kommunstyrelsen
Socialnämnd
Äldreomsorg
Handikappomsorg
Revision

Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen
samt sanktionsavgift
Riksdagen beslutade den 30 maj i enlighet med förslaget till ny lag i propositionen
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop. 2005/06:115,
bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06).
Rapporteringsskyldighet
En rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f-h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen.
Rapportering ska ske till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Till länsstyrelsen och revisorerna ska socialnämnden rapportera alla gynnande
beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet
och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen det
gäller skall vara identifierbar. Rapportering skall ske en gång per kvartal.
Motsvarande rapporteringsskyldighet skall även gälla beslut som inte verkställs på
nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Rapporteringen skall
även i dessa fall göras en gång per kvartal.
När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska
nämnden anmäla detta till länsstyrelsen och revisorerna. Datum för verkställigheten ska då anges. Det ligger i nämndens intresse att snarast underrätta länsstyrelse
och revisorer så att ärendet kan avföras från vidare granskning.
En ändring av kommunallagen görs så att de kommunala revisorernas granskning
även får omfatta ärenden som gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande
beslut enligt socialtjänstlagen.

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, www.skl.se
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
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Till fullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut
gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna
i rapporten ska vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna
i rapporten till en enskild person. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför
de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportering ska göras en
gång per kvartal.
Motsvarande rapportering till fullmäktige ska göras beträffande beslut som inte
verkstälts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits. Även för dessa ärenden
gäller att rapporteringen ska göras en gång per kvartal.
För de merkostnader som uppstår av den nya rapporteringsskyldigheten kompenseras kommunerna enligt regeringens vårproposition med 27 miljoner kronor 2007
varav 9 miljoner avser 2006 och 18 miljoner 2008. Hur pengarna ska fördelas till
kommunerna är inte klart. Vi återkommer i samband med budgetpropositionen.
Ändringarna av socialtjänstlagen och kommunallagen träder i kraft den 1 juli
2006.
Sanktionsavgift
Genom en ändring i socialtjänstlagen ska en kommun som inte inom skälig tid
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som någon är berättigad till enligt
beslut av kommunen, åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om
kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits.
Sanktionsavgiften tillfaller staten.
Någon tidsfrist för vad som är skälig tid har inte angivits eftersom det måste göras
en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid bedömning i det enskilda fallet kan det finnas särskilda omständigheter som kan ligga till grund för
nedsättning eller eftergift för sanktionsavgiften. Rapporteringsskyldigheten som
inträder efter tre månader innebär inte att det är denna tid som nämnden skäligen
har på sig att verkställa ett beslut.
När länsrätten fastställer sanktionsavgiften ska särskilt beaktas hur lång tid dröjsmålet har pågått och hur allvarligt det i övrigt anses vara. Domstolens arbete med
att beräkna storleken på avgiften underlättas om länsstyrelsen, till grund för sitt
yrkande, gör en uppskattning av den besparing som kommunen per månad kan
antas ha gjort genom att inte verkställa sitt beslut. Sanktionsavgiften ska enbart
kunna sättas ned eller bortfalla om synnerliga skäl föreligger. Ett exempel som
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anges i propositionen är när den enskilde fått ett godtagbart erbjudande om bostad
som han eller hon tackat nej till.
Det lägsta beloppet för en sanktionsavgift blir även framöver tio tusen kronor och
det högsta en miljon.
Sanktionsavgiften får endast dömas ut om länsstyrelsens ansökan delgetts kommunen inom två år från tidpunkten för det gynnande beslutet om bistånd eller
inom två år från det att verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.
Ändring och tillägg enligt ovan görs i 16 kap. socialtjänstlagen.
De träder i kraft den 1 juli 2006.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Per-Olov Nylander,
sektionen för vård och socialtjänst, telefon 08-452 77 94, e-post
per-olov.nylander@skl.se och Ellinor Englund, Avdelningen för juridik, telefon
08–452 75 46, e-post ellinor.englund@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för vård och omsorg
Sektionen för vård och socialtjänst

Ellen Hyttsten

Per-Olov Nylander
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