Kommunfullmäktige
KALLELSE

27 november 2006
Kallelsen med handlingar finns på Internet www.gotland.se

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

måndagen den 27 november 2006 kl. 13.00
www.gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering

2.

Utdelning av Ekokommunpriset 2006

3.

Ändrade bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda

4.

Ändrade bestämmelser om pensionsförmåner till förtroendevalda

5.

Utredning om samordning m.m. av arbetspolitiska insatser. Nämnd för
vuxnas lärande m.m

6.

Struktur 2007; inrättande och avveckling av nämnder

7.

Kommunalt partistöd

8.

Ändring av taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

9.

Ändring av VA-taxan

10.

Långsiktig plan för VA-utbyggnad

11.

Höjning av ersättning för sjukresa med egen bil

12.

Bestämmelser om bidrag för kultur- och fritidsverksamhet

13.

Policy för genomförande av direktiv om drift av verksamhet

14.

Lokalisering av kommunala förvaltningar till Visborgs slätt

15.

Förvärv av fastigheterna Gotland Visby Visborg 1:3 m.fl. (P 18)

16.

Försäljning av fastigheten Snäckgärdsbaden 4

17.

Strategisk plan och budget 2007

18.

Handlingsprogram för kvinnofrid

19.

Sammanträdesdagar 2007

20.

Införande av villkor i kommunens upphandling. Motioner

21.

Vindkraft på Tofta skjutfält. Motion

22.

Värna strandskyddet. Motion

23.

Borttagande av vägbulor i Hemse. Motion

24.

Busslinje mellan Själsö, Brissund och Visby. Medborgarförslag

25.

Busslinje till Skarphäll. Medborgarförslag

26.

Sänkta busspriser. Medborgarförslag

27.

Gratis kollektivtrafik. Medborgarförslag

28.

Hastighetssänkning Follingbo backe. Medborgarförslag

29.

Asfaltera promenadslingan längs ringmuren. Medborgarförslag

30.

Gratis sophämtning för bygdegårdsföreningar. Medborgarförslag

31.

Anlägg en folkpark. Medborgarförslag

32.

Gatunummerskyltar vid kv. Stäven i Visby. Medborgarförslag

33.

Biologisk rening av vatten m.m. Medborgarförslag

34.

Bojkotta varor för Israel och slopa utbyte. Medborgarförslag

35.

Anmälan av nya medborgarförslag

36.

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (s) svar på Torgny Lihnells
(mp) interpellation om säkerhetsföreskrifter vid entreprenadarbeten

37.

Ev. enkla frågor

38.

Ev. nya motioner och interpellationer

39.

Information
•

•
•

Kommunstyrelsens beslut om tilläggsanslag för vattenanalyser
Kommunstyrelsens beslut om tilläggsanslag och ramökning för bidrag till IK Graip
Gotlands kommuns revisorers utlåtande 2006-10-19

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gotland.se, att
hämtas på Ledningskontoret, Klosterplan 2, Visby, eller beställas per tel 26 93 18.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Borgen för att lyssna
på debatten. Välkomna att ta del av kommunfullmäktiges ärenden.
Visby den 18 november 2006
LILIAN EDWARDS
Ordförande
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Utdelning av kommunens interna ekokommunpris 2006
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10, 30, § 341

•

Ledningskontoret 2006-10-18

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2006-10-30

Ks § 341
Innehavare av 2006 års ekokommunpris
KS2006/0500-40
- Ledningskontoret 2006-10-18

Ledningskontoret föreslår att Hemtjänsten inom äldreomsorgen utses till innehavare av 2006 års ekokommunpris.
Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
• Hemtjänsten inom äldreomsorgen utses till innehavare av 2006 års
ekokommunpris med följande motivering:
”Ekokommunpriset för 2006 går till Hemtjänsten inom äldreomsorgen (socialoch omsorgsförvaltningen) för dess arbete med att leasa miljöbilar till verksamheten. Genom detta förfarande hjälper social- och omsorgsförvaltningen
till att skapa en efterfrågan på förnybara bränslen på Gotland, så att nya
tankställen kan etableras på ön. Äldreomsorgen inom social- och omsorgsförvaltningen inspirerar även andra verksamheter inom kommunen samt
organisationer och privatpersoner att satsa på miljöbilar. Dessutom kommer
kommunens utsläpp av växthusgaser att minska genom den successiva övergången till förnybara drivmedel. ”
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Ledningskontoret
Bengt-Olof Grahn
Helena Andersson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Förslag till vinnare av kommunens interna ekokommunpris
för 2006.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 1999-06-15 att inrätta ett Ekokommunpris på
10 000 kronor till den förvaltning som gjort den bästa miljöinsatsen under
året, se KS beslut § 217/99 samt § 2002/0024-40. Ekokommunpriset för
Gotlands kommuns förvaltningar och bolag delas i år ut för åttonde gången.
Tidigare års pristagare har varit:
•
•
•
•
•
•
•

1999 - Barn- och utbildningsförvaltningen.
2000 - Gotlands läns folkhögskola.
2001 - Barn- och utbildningsförvaltningen.
2002 - GotlandsHem.
2003 - Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
2004 - Förskolan Torpet, Barn- och utbildningsförvaltningen
2005 - Förskolorna inom Gråbo rektorsområde 2 & 3, BUF

Under året har Ekokommunpriset marknadsförts via kommunens hemsida,
kommunens intranät samt genom e-post utskick till berörda kontaktpersoner
och förvaltningschefer inom samtliga förvaltningar.
Vilka kan vara med och tävla om priset?
Priset delas ut till en arbetsplats inom förvaltningarna som på ett bra sätt
lyckats leva upp till de mål och riktlinjer som finns i kommunens
kretsloppsplan. Ett av kraven är att den föreslagna arbetsplatsen ska ha arbetat
enligt en miljöplan eller ha tydliga miljömål som står inskrivet i
verksamhetsplanen. I år har vi frågat om vi kan få in förslag på olika
arbetsplatser som är värda att vinna ekokommunpriset.

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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Följande förslag till möjliga vinnare har kommit in :
•

•

•

•

•

Öja skola inom (BUF) för sitt arbete med att skapa uteklassrum för
eleverna i länets skolor och fortbilda lärare i att använda dessa i
samarbete med Naturrum i Vamlingbo. Ett uteklassrum är ett utvald
geografisk plats som passar för mångsidig utepedagogik för barn i
olika åldrar. En viktig resurs i detta arbete är pedagogen Anu Viik.
Några klasser vid Öja skola har dessutom utsetts av Stiftelsen Nordens
Ark till att vara stödgrupp för de grönfläckiga paddor som planterats
ut på Gotland.
Ämnesgruppen NO på Solbergaskolan inom (BUF) för sitt arbete
med miljöpedagogik och för att ämnesområdet hållbar utveckling har
haft hög prioritet. En viktig pedagog och inspiratör i detta arbete är
Wolfgang Brunner som även uppmärksammats internationellt i Japan
för sina arbetsmetoder under hösten 2006.
Hemtjänsten inom äldreomsorgen på (SOF) för sitt arbete med
leasing av ett större antal miljöbilar (s.k. flexifuel-fordon som kan
tankas med bensin eller etanol) till sina verksamheter, ett arbete som
smittat av sig på andra organisationer på Gotland. På så vis bidrar de
till att bygga upp efterfrågan på förnybara drivmedel på ön. Därmed
förbättrar de förutsättningarna för att allmänheten får tillgång till
tankställen för etanol. Fordonsansvarig Jesper Andersson har varit
drivande i miljöbilssatsningen.
Teknisk service på (TF) för sitt arbete med återanvändning av sand
från halkbekämpning, dammbindning på grusvägar, nya mer
miljövänliga maskiner, parkenhetens kompostering av trädgårdsavfall
samt återanvändning av fräsmassor (asfalt) istället för att lägga ny
asfalt. Samlande kraft bakom de olika projekten är avd chef Sivert
Persson.
Bygg - och projektavdelningen på (TF) för sitt arbete med
miljöplaner i samband med byggprojekt, kongresshallsbygget med
energisnål värme och kyla, för miljöanpassningen av dialysbyggnaden
vid lasarettet, för miljövänliga golvbeläggningar samt deltagande i
energi- och miljöinriktade EU-projekt. Avd chef Bertil Klintbom är
drivande i miljö- och energiprojekten.

Val av vinnare:
Planeringsteamet har utifrån en gemensam bedömning kommit fram till att
föreslå Hemtjänsten inom äldreomsorgen på (SOF) som vinnare av årets
interna ekokommunpris.
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Motivering
Ekokommunpriset för 2006 går till Hemtjänsten inom äldreomsorgen på
(SOF) för sitt arbete med att leasa in miljöbilar till verksamheten. Genom
detta förfarande hjälper SOF till att skapa en efterfrågan av förnybara
bränslen på Gotland så att nya tankställen kan etableras på ön. Äldreomsorgen
inom SOF inspirerar även andra verksamheter inom kommunen samt privata
organisationer och privatpersoner att satsa på miljöbilar. Dessutom kommer
kommunens utsläpp av växthusgaser att minska genom den successiva
övergången till förnybara drivmedel.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Hemtjänsten inom äldreomsorgen på
(SOF) tilldelas ekokommunpriset för år 2006 med hänvisning till föreslagen
motivering.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Bengt-Olof Grahn

Helena Andersson

ekostrateg

ekostrateg
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Ändrade bestämmelser om ersättningar till
förtroendevalda
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 336

•

Ledningskontoret 2006-10-20

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 336
Au § 302

Ändrade bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda
KS 2006/0509-10
- Ledningskontoret 2006-10-20

Ledningskontoret har utarbetat förslag till ändring av bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda fr.o.m. 1 januari 2007. Bestämmelserna antogs av
kommunfullmäktige 1991 och har därefter ändrats. Bestämmelserna består av ett
regelverk och en bilaga i vilken arvodesbeloppen anges och vissa ytterligare
bestämmelser kring dessa. Ledningskontorets kontorets förslag avser bilagan.
Anm: Den i förslaget omnämnda Arbetslivsnämnden avser den nämnd som föreslås
inrättas med anledning av utredning om vuxnas lärande.

Yrkande:
•

Björn Jansson (s) yrkade att förslaget skulle ändras på följande sätt:
1. Arvodet för ordförandeskapet i nämnd skulle halveras, om innehavaren
samtidigt uppbar arvode som 50% kommunalråd.
2. Motsvarande belopp som föreslaget arvode för ordförande i socialnämndens
individutskott skulle frånräknas arvodet för ordförandeskapet i nämnden,
eftersom det hittills ingått i ordförandens uppgifter.
Heidi Plisch (mp) instämde i det yrkandet.

•

Eva Nypelius (c) tillstyrkte ledningskontorets förslag.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Björn Janssons yrkande
och förklarade sig anse att Björn Janssons förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes
och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för Björn Janssons förslag. NEJ
för ledningskontorets förslag. 9 ledamöter röstade ja: Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Carina Grönhagen (s), Björn Jansson (s), Leif Dahlby (s), Bodil Rosengren (v),
Roland Norbäck (v), Heidi Plisch (mp) och ordföranden Jan Lundgren (s). 6 ledamöter
röstade nej: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Barbro Ronsten (c), Lena
Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Gustaf Hoffstedt (m). Kommunstyrelsen hade således
bifallit Björn Janssons förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Ledningskontorets förslag till ändring av bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda – Bilagan – antas med av Björn Jansson föreslagna
förändringar att gälla fr.o.m. 1 januari 2007.

2006-10-20
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Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Ändrade belopp för förtroendevaldas arvoden
Kommunens regler för ersättning till förtroendevalda är beroende av uppdragets art
och omfattning. Vissa deltids- och heltidspolitiker (kommunalråd och
nämndsordförande/vice ordförande i nämnd) erhåller ett särskilt årsarvode.
Därutöver finns regler om sammanträdesarvoden och andra ersättningar som också
gäller fritidspolitiker. Till bestämmelserna hör en särskild bilaga som anger
beloppen för de olika arvodesslagen. Även beloppen för sammanträdesarvoden i
form av dagarvode, grundarvode och timarvoden samt det maximala ersättningsbelopp finns i där.
En politisk översyn har nu gjorts av arvodesbeloppens storlek. Härvid har en
princip tillämpats med koppling till riksdagsmännens arvode när det gäller arvodet
till kommunstyrelsens ordförande (100 %) och övriga kommunalråd (90%).
Därefter har de flesta ordförandeuppdragens arvode bestämts utifrån erforderlig
tjänstgöringsgrad i relation till övriga kommunalråds arvoden och viceordförandeuppdragen i relation till sin ordförande.
En annan nyhet som den nya majoriteten föreslår är att kommunalrådsuppdrag som
innehas med 50 % tjänstgöringsgrad medges ersättning med 50 % av
heltidskommunalråd. Halvtidskommunalråd med ordförandeuppdrag i
nämnd/styrelse får också rätt till särskilt årsarvode för det uppdraget, vilket inte
gäller heltidskommunalråd. Dessutom förslås att ordförande/vice ordförande i
socialnämndens individutskott får årsarvode samt jourtillägg om personen är annan
än nämndens ordförande.
Dessutom har en uppräkning och justering gjorts av övriga arvodesbelopp i bilagan
utifrån de senaste årens löneutfall och bedömt utfall 2007. Att även 2007 tagits med
beror på den förenkling som införs genom att någon retroaktiv uppräkning av
utbetalda arvodesbelopp inte skall ske. I stället får eventuell uppräkning efter
utfallet i löneöversynsförhandlingarna genomslag först den 1 januari året därefter.
För att inte tappa ett år vid denna övergång tas ett uppskattat utfall för 2007 med.
I bilaga till denna skrivelse framgår dels årsarvoden och de uppräknade beloppen
för sammanträdesarvodet. Dessutom har lagts till de regler som kommunen
tillämpar för ersättningar åt de borgerliga vigselförrättarna.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Den bilaga som ingår i kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
och som anger årsarvoden och sammanträdesarvoden skall fr.o.m. 2007-01-01
ersättas med den bilaga som hör till detta beslut.
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

Bilaga

Årsarvode utgår per månad till:
Kommunstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)
Övriga kommunalråd
(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall
utgår ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

Månad
49 200

År
590 400

44 280

531 360

Kommunstyrelsens ordförande månadsarvode skall vara 100 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga
kommunalråds månadsarvode skall vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.
Förmåner under sjukdom och föräldraledighet regleras i enlighet med vad som anställda i
kommunen. Kommunalråden bör varje år beredas ledighet motsvarande semester.
Bilersättning utgår för varje månad med en beräknad körsträcka av 240 km för kommunalråd
med 100 % tjänstgöringsgrad och 120 km för kommunalråd med 50 % tjänstgöringsgrad.
Kommunalråd, oavsett tjänstgöringsgrad, har inte rätt till ersättning enligt § 6, 7, 8, 10, 11, 12
och 13.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till
övriga kommunalrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Vice ordförande erhåller 10
resp. 5 % av sin ordförandes arvode.
Årsarvode för 30 % tjänstgöring
Ordf.
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
159 408
10 %
5%
utgår till ordförande i:
Kommunstyrelsen
Kommunalråd
Kommunalråd Kommunalråd
Social- och omsorgsnämnden
159 408
15 940
7 970
Barn- och utbildningsnämnden
159 408
15 940
7 970
Hälso- och sjukvårdsnämnden
159 408
15 940
7 970
Årsarvode för 25 % tjänstgöring
utgår till ordförande i:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Ordf.
132 840
132 840
132 840

1:e vice ordf.
10 %
13 284
13 284

2:e vice ordf.
5%
-----------------------

Årsarvode för 20 % tjänstgöring
utgår till ordförande i:
Miljö- och hälsovårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Arbetslivsnämnden

Ordf.
106 272
106 272
106 272
106 272

1:e vice ordf.
10 %
10 627
10 627
10 627

2:e vice ordf.
5%
---------------------------

Årsarvode för 10 % tjänstgöring
Ordf.
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
53 136
10 %
5%
utgår till ordförande i:
Socialnämndens individutskott
53 136
5 313
2 657
(utgår inte om uppdrag innehas av (för beredskapstjänst- (för beredskaps- (för beredskapsnämndens ordförande)
göring utgår extra
tjänstgöring utgår tjänstgöring
tillägg med 15 000 kr) extra tillägg med utgår extra
tillägg med 3 750
7 500 kr)
kr)
Folkhögskolestyrelsen
53 136
5 313
------------Årsarvode för 5 % tjänstgöring
utgår till ordförande i:
Kommunens revisorer
Överförmyndarnämnden

Ordf.
26 276

Årsarvode för ordförande som
inte anges ovan utgår till:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges
valberedning
Miljörådet
Valnämnden
Patientnämnden

Ordf.

Av styrelser/nämnder utsedda
kommittéer, samarbetsorgan m.m.

26 276
26 276

1:e vice ordf.
10 %
2 627
2 627

2:e vice ordf.
5%
-------------------------

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

53 136

10 627
5 313

10 627
------------

------------1 000
-------------

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

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

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

Kommunfullmäktiges
ordförande

13 742
8 000
Dubbelt grundarvode
och timarvode= 820
resp. 320 kr
Dubbelt grundarvode
och timarvode= 820
resp. 320 kr

Årsarvode till vissa övriga:
Ledamöter i kommunstyrelsen (gäller ej kommunalråd)
Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott (gäller ej kommunalråd)

17 000
17 000

Anteckningar:
1. Avgående kommunalråd bibehåller arvodet under november och december valåret.
2. För kommunalråd med 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller
innehar annat ordförandeuppdrag utgår ej särskilt ordförandearvode. För kommunalråd med 50
% tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller innehar annat ordförandeuppdrag
utgår särskilt ordförandearvode enligt ovan.
3. Där för ordförande angetts dubbelt grundarvode och timarvode innebär detta att ordföranden
utöver grundarvode och timarvode erhåller lika mycket i ordförandearvode. Det fasta
ordförandearvodet inkluderar ersättning för ordförandeskap i beredningsutskott.
4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie ordförandes
längre bortavaro i anledning av semester, sjukdom etc. utgår under tjänstgöringstiden
motsvarande ersättning som till ordförande.

5. För ordförande eller annan förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom eller
annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad minskas arvodet i
motsvarande mån för tiden utöver en månad.
6. I det fasta arvodet som ordförande ingår
a. Arbete med förberedande och avslutande av sammanträdet (inbegriper protokollsjustering).
b. Företrädande av nämnd/styrelse vid kontakter med annan nämnd/styrelse och myndighet.
c. Överläggningar med tjänstemän underställda den egna nämnden/styrelsen/ utskottet.
d. Deltagande i förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
Vid utförande av uppdrag som faller under punkt 6 a-d äger dock ordförande uppbära rese- och
restidsersättning.
Restidsersättning utgår ej vid resa utanför Gotland samt ej till kommunalråd.
Endast sådan ordförande/vice ordförande som inte är kommunalråd äger uppbära, utöver det
fasta årsarvodet, sammanträdesersättning men bara vid deltagande i protokollfört sammanträde
med egen nämnd/styrelse eller vid förrättning vartill ordförande/vice ordförande erhållit
uppdrag från egen nämnd/ordförande att utföra.
Till kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande utgår förrättningsarvode i form av
grundarvode och timarvode för företrädande av kommunen i olika sammanhang.
Sammanträdesarvoden
Grundarvode utgår med ............410 kr
Timarvode utgår med ...............160 kr för hel timme.
Timarvode för del av timme - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Summan av timarvode, restidsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får maximalt
uppgå till 1 900 kr/dag.
Restidsersättning
Restidsersättning utgår med 175 öre per kilometer resväg.
Vigselförrättare
Borgerlig vigselförrättare erhåller för genomförd vigsel ett arvode motsvarade timarvodet för
hel timme.
För vigselförrättarens eventuella reskostnader mellan bostad och kommunens vigselrum
medges ersättning om så särskilt begärs.
Begravningsförrättning
Ersättning till kommunal begravningsförrättare utgår med ett dagarvode (= grundarvode + 8 x
timarvodet) per förrättning utan samordning.
Valförrättning
1.
Till ordförande och vice ordförande som ersätter ordföranden i valdistrikt utgår fast
ersättning med 600 kr för valdagen och 290 kr per timme för fullgjord tid.

2.
3.
4.

Till valförrättare utgår fast ersättning med 330 kr för valdagen och 155 kr per timme, för
fullgjort tid.
Vid utbildning m.m. på icke valdag utgår timarvode 155 kr jämte reseersättning.
I övrigt utgår endast reseersättning vid transporter för valnämndens räkning.

Samtliga arvodesbelopp förutom de som är kopplade till riksdagsmanna-/kommunalråds- eller
ordförandearvoden skall uppräknas med eventuella påslag enligt centrala förhandlingarna och
med genomsnittet av utfallet i löneöversynsförhandlingarna inom SACO-kollektivet.
Uppräkningen gäller fr.o.m. den 1 januari året därefter.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4

2006-11-27

Ändrade bestämmelser om pensionsförmåner
till förtroendevalda
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 337

•

Ledningskontoret 2006-10-19

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 337
Au § 302

Ändrade bestämmelser om pensionsförmåner till förtroendevalda
KS 2006/0510-10
- Ledningskontoret 2006-10-19

Ledningskontoret har utarbetat förslag till ändring av bestämmelserna om
förtroendevaldas pensionsförmåner.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

”Nya bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda”
(PBF) ska gälla i Gotlands kommun fr.o.m. 1 november 2006 med undantag
för de förtroendevalda som omfattades av PRF-KL före 2006 års kommunalval
och som kvarstår i uppdrag därefter.

•

Förtroendevalda som omfattades av PRF-KL före 2006 års kommunalval och
som kvarstår i uppdrag därefter bibehåller samma utfästelser som tidigare.

•

Uppdragstiden ska uppgå till minst 25 procent av en heltid för att pensionsbestämmelserna ska gälla.

•

Talet X (undantag från samordning) i PBF 10 § 3 mom första stycket ska
utgöra två prisbasbelopp.

•

Bestämmelserna ska kompletteras avseende 14 § och övriga delar som berörs
av detta.

•

Kommunstyrelsen utgör kommunens pensionsmyndighet.

2006-10-19

1(3)
Dnr KS 2006/

Ledningskontoret
Gun Tidestav

Kommunstyrelsen

Förtroendevaldas pensionsförmåner i Gotlands kommun
I Gotlands kommun omfattas vissa förtroendevalda av PRF-KL. För att
omfattas av PRF-KL måste den förtroendevalda uppnå tidskravet på 40
procent tjänstgöring av ett heltidsuppdrag. Det är kommunen själv som
beslutar om den förtroendevalda uppnår detta krav eller inte. För att omfattas
och erhålla full visstidspension krävs 12 års förtroendeuppdrag. Visstidspensionen utges vid upphörandet av förtroendeuppdraget fram till 65- årsdagen.
Det finns ingen åldersgräns för att erhålla visstidspension. Full
visstidspension kan således i princip vara intjänad redan vid 30 års ålder.
Samordning av tid sker av förtroendeuppdrag och kommunal/landstingsanställning. Det innebär att det räcker att ha åtta års kommunal anställning
samt förtroendeuppdrag över en mandatperiod för att få maximal visstidspension. Sistahandsansvar gäller vilket innebär att kommunen kan få betala
för uppdrag som individen haft hos annan kommun. Visstidspensionen betalas
automatiskt ut då uppdraget slutförts.
Visstidspensionen samordnas med annan inkomst under uttagstiden. Ett
basbelopp fritt från samordning.
Livräntan värdesäkras först från utbetalningstillfället, vilket är en stor nackdel
för individen. En livränta kan således vara ouppräknad i upp emot trettio år.
Sjukpension utges till den som befrias från sitt uppdrag på grund av sjukdom
före mandatperiodens utgång.
Nya bestämmelser om pension (PBF) och avgångsersättning
Allmänt
Med anledning av beslut om förändringar i det allmänna pensionssystemet
och tjänstepensionssystem har en översyn gjorts av PRF-KL och den har
resulterat i bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF) som gäller från och med 2003-01-01. Gotlands
kommun har hitintills valt att kvarstå i PRF-KL.

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

Avtalet
För att få maximal visstidspension, enligt PBF, krävs 12 års förtroendeuppdrag. För att ha rätt till visstidspension måste den förtroendevalda uppnått
50-års ålder. Visstidspensionen utges vid upphörandet av förtroendeuppdraget
fram till 65- års dagen och i vissa fall till 67-års ålder. För förtroendevalda
som ej har rätt till visstidspension på grund av ålderskravet (50 år) utges en
avgångsersättning.
Ingen tidsamordning görs med annan kommunal anställning eller förtroendeuppdrag hos annan kommun/landsting. Vid beräkning gäller endast förtroendeuppdrag hos samma kommun. Utbetalning av visstidspension görs enbart
på begäran från individen.
För att omfattas av PBF måste den förtroendevalda uppnå en uppdragstid som
uppgår till en betydande del av heltid. Vad detta innebär beslutar kommunen
själv. Kommunen bestämmer också själv hur stor del av annan inkomst som
ska vara fri från samordning med visstidspensionen. Det kan vara allt från 0
kr och uppåt.
Livräntan värdesäkras från avgångstillfället med prisbasbeloppet. För att få
rätt till sjukpension, enligt PBF, måste den förtroendevalda ha rätt till sjukeller aktivitetsersättning. Upphör denna ersättning upphör även rätten till
sjukpension enligt PBF.
Sammanställning över skillnader mellan avtalen
Ålder för rätt till
visstidspension
Avgångsersättning
Samordning
Pensionsålder
Visstidspension

PRF-KL
Ingen åldersgräns

PBF
50 år

Ingen; visstidspension utges istället
Ett prisbasbelopp är fritt från
samordning
65 år eller senare vid avgång från
uppdraget
Utges till 65 års ålder

Vid avgång före 50 års ålder
Kommunen beslutar själv
storleken på fribeloppet
65 eller 67 års ålder

När gäller avtalet?

Vid heltidsuppdrag eller
deltidsuppdrag som överstiger 40 %
av ett heltidsuppdrag

Pensionsgrundande
tid

Heltidsuppdrag i kommunen
Deltidsuppdrag i kommunen
Annat uppdrag i kommunen som
överstiger 40 % av en heltid
12/30 av annan medförd tid
Utges då person befriats från sitt
uppdrag pga sjukdom

Sjukpension

Efterskydd

Värdesäkras ej före
utbetalningstidpunkten
Inget efterskydd

Utbetalning

Automatisk utbetalning

Livränta

Utges till 65 års ålder eller
längst till 67 års ålder
Vid heltidsuppdrag eller
betydande del av ett
heltidsuppdrag. Kommunen
beslutar var gränsen går.
Endast tid i samma kommun
och inte medförd pensionsrätt
från annan anställning

Utges först när sjukpenning
eller aktivitetsersättning utges.
Samordnas med annan
inkomst
Värdesäkras från och med
avgångstidpunkten
Efterskydd i 270 dagar vid
sjukpension och
efterlevandepension
Utbetalning efter ansökan

Kostnader
Det är svårt att beräkna vilka kostnader som uppstår vid användandet av det
ena eller andra avtalet. Det är faktorer såsom förtroendevaldas ålder, om
någon får sjukpension, om visstidspension kommer att utlösas av någon och
om den i sådant fall kommer att samordnas med annan inkomst osv. Det kan
uppfattas med politiskt korrekt att en förtroendevald som lämnar sitt politiska
uppdrag före fyllda 50 år inte är berättigad till visstidspension utan istället
erhåller ett avgångsvederlag. Det ansluter därigenom mer till arbetslinjen på
ett sätt som inte den tidigare gjorde. Dessutom minskar bestämmelsen en del
av osäkerheterna om kommunens framtida kostnader för de förtroendevaldas
pensioner.
Förändringar i avtalet som sannolikt leder till kostnadsminskningar och får
störst ekonomisk betydelse är följande:
• Ålder för rätt till visstidspension
• Pensionsgrundande tiden
• Rätten till sjukpension
Förändringar i avtalet som troligen leder till kostnadsökningar är följande:
• Rätten att ha kvar visstidspensionen till 67 års ålder
• Värdesäkring av livräntan
• Efterskydd av sjukpension och efterlevandepension
Förslag till beslut
•

”Nya bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda” (PBF) skall gälla i Gotlands kommun fr.o.m. 2006-11-01
med undantag för de förtroendevalda som omfattades av PRF-KL före
2006-års kommunalval och kvarstår i uppdrag därefter.

•

Förtroendevalda som omfattades av PRF-KL före 2006 års kommunalval
och kvarstår i uppdrag därefter bibehåller samma utfästelser som tidigare.

•

Uppdragstiden skall uppgå till minst 25 procent av en heltid för att
pensionsbestämmelsen skall gälla.

•

Talet X (undantag från samordning) i PBF § 10 mom. 3 första stycket,
skall utgöra två prisbasbelopp.

•

Bestämmelserna ska kompletteras avseende § 14 och övriga delar som
berörs av detta.

•

Kommunstyrelsen utgör kommunens pensionsmyndighet.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör
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Utredning om samordning m.m. av arbetsmarknadspolitiska insatser. Nämnd för
vuxnas lärande
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 281

•

Ledningskontoret 2006-11-13 (reviderad). Slutrapport med remissvar

•

Bakgrund:
•

•

Kommunstyrelsen 2005-02-24, § 65
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-05-15, § 159

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-02--04

Ks § 281
Au § 238

Utredning om samordning m.m. av arbetsmarknadspolitiska insatser.
Nämnd för vuxnas lärande m.m.
KS2005/0074-10
- (Kommunstyrelsen § 65/2005)
- (Arbetsutskottet 2006-05-15 ff, § 159)
- Ledningskontoret 2006-09-25

Efter remissbehandling har Styrgruppen för utredningen om en samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete presenterat slutrapport. Förslaget är
att under en nyinrättad nämnd samla specificerade verksamheter som nu bedrivs
framför allt inom barn- och utbildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden
och konsult- och servicekontoret (arbetscentrum). Verksamheten förutsätts
bedrivas genom omdisponering av medel från dessa nämnder. Rekrytering av chef
föreslås ske under hösten, verksamheten byggas upp under första halvåret 2007
och börja sin verksamhet 1 juli 2007.
Det bör enligt förslaget övervägas att på sikt inordna stöd- och försörjningsenheten vid
social- och omsorgsförvaltningen och konsumentvägledningen under nämndens förvaltning. Organisationen föreslås sälja tjänster inom Gotlands kommun av typen internutbildning, omställning eller bemanning, rehabilitering och anpassning. Den ska företräda
kommunen i arbetsmarknadsfrågor och samarbeta med bl.a. Folkhögskolan, statliga
myndigheter, social- och omsorgsförvaltningen och psykiatrin.

Arbetsutskottet har föreslagit att samtliga verksamheter ska ingå redan från
början; frågan om vilka verksamheter vid Lövsta som ska ingå föreslås dock
utredas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

En ny nämnd inrättas fr.o.m. 1 juli 2007 för förvaltning av verksamhet som
avser vuxnas lärande m.m. Nämnden ska ha nio ledamöter och nio ersättare.

•

Upprättat förslag till vision och uppdrag för nämnden godkänns.
(Anm: reglemente kommer att utarbetas).

•

Förvaltningen ska avse följande verksamheter som nu bedrivs inom andra
nämnder och därför avsedda medel ska senare omdisponeras till nämnden:

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-02--04

Ks § 281 forts
Barn- och utbildningsnämnden: Vuxenutbildning genom Komvux, extern vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning, KY-utbildning, Svenska för invandrare, validering.
Konsult- och servicekontoret: Arbetscentrum samt särskilda prövningsplatser enligt
avtal med bl.a. länsstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden: Konsumentvägledningen
Social- och omsorgsnämnden: Ankaret (arbetsträning, vaktmästargrupp, två skogsgrupper (arbetsträning), integration: flyktingmottagande och invandrarservice, tre
sociala arbetskooperativ, samt stöd- och försörjningsenheten.
Kommunstyrelsen, Lärcentra (Lövsta lantbrukscentrum) (Lövsta i övrigt – se nedan).

Kommunstyrelsens beslut
•

En styrgrupp tillsätts med uppdraget att senast 30 mars 2007 framlägga förslag
till reglemente för nämnden (vilket inkluderar benämningen på den), budget och
erforderliga omdisponeringar, lokalisering av verksamheten och de andra
frågor som behöver lösas, för att verksamheten ska kunna inledas 1 juli 2007.
Styrgruppen ska särskilt belysa frågan om vilka verksamheter vid Lövsta
landsbygdscentrum som ska ingå i nämndens förvaltning.

•

För perioden 1 januari – 30 juni 2007 ska verksamheten med lärcentra
finansieras med 700 000 kr ur ledningskontorets anslag 6001 Intern verksamhetsutveckling.

•

Styrgruppen ska ha fem ledamöter utsedda av kommunstyrelsen. Kostnaderna
för Styrgruppens arbete ska belasta anslaget för politikerorganisationen.

•

Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med styrgruppen skyndsamt
tillsätta chef för verksamheten eller projektledare för det förberedande arbete
som nu ska bedrivas. Lönekostnaden ska belasta ledningskontorets anslag
6001 Intern verksamhetsutveckling (projektpott).

Expedieras: (Avseende kommunstyrelsens beslut)
Lövsta landsbygdscentrum
Projektledaren Lars Danielson
Regiondirektören

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Dnr KS2005/0074-10

Ledningskontoret

Ny nämnd - en samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete
En ny nämnd föreslås inrättas fr.o.m. 1 juli 2007 för förvaltning som avser
områdena arbetsmarknad, vuxenutbildning, integration, ekonomisk bistånd
och konsumentvägledning.

I. Den nya nämnden
Visionen för den nya nämnden är att ”alla vuxna kommuninvånare är efter
förmåga så långt möjligt delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen
utveckling och försörjning”.
Uppdraget för den nya nämnden föreslås att tillsammans med andra organisationer erbjuda de vuxna kommuninvånarna individuellt anpassade åtgärder för
att stärka den enskildes möjligheter till utbildning, sysselsättning och till att
erhålla/behålla arbete.
I all verksamhet skall individens förmåga och vilja att ta ansvar för sin egen
utveckling betonas och stimuleras.
Målgruppen ska vara vuxna invånare från 20 år (i vissa fall från och med 18 år,
exempelvis kommunala ungdomsprogram i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Kommunens uppföljningsansvar avseende ungdomar upp till 20 år som ej avslutat sin
gymnasieutbildning föreslås ligga kvar hos BUF).

Den nya nämnden ska också kunna erbjuda sina tjänster till Gotlands kommun
inom områdena rehabilitering, anpassning, och omställning/bemanning.
Verksamhetsidén för den nya nämnden bör ha en gemensam värdegrund och
gemensamt synsätt som utgår från följande centrala begrepp.
• ”En ingång” – ett samlat grepp med individens behov i fokus.
• Insatser för att stimulera individens egen förmåga och vilja att ta
ansvar för sin egen utveckling.
• Samverkan med olika aktörer inkl. smidiga övergångar mellan aktörer
internt och externt.
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

SLUTRAPPORT
2006-11-13

• Minska samhällets kostnader genom att öka individernas konkurrenskraft på arbetsmarkanden.
• Tillväxt – matcha insatser utifrån kommande arbetskraftsbehov.

II. Verksamheter som föreslås ingå i den nya nämnden
SON – Ankaret (arbetsträning)
SON – Vaktmästargrupp, 2 Skogsgrupper (arbetsträning)
SON – Integration – Flyktingmottagande, Invandrarservice
SON – 3 Sociala arbetskooperativ
SON - Stöd och försörjningsenheten
KFN – 2 konsumentvägledare i samband med ovan
KS –

Arbetscentrum kompletterat med särskilda prövningsplatser (enligt
avtal med bl. a. länsstyrelsen)

BUN – Vuxenutbildning genom Komvux, Extern vuxenutbildning,
Påbyggnadsutbildning, KY–utbildning, Svenska för invandrare,

Validering
BUN – Portalen tillsammans med länsstyrelsen och uppsökande verksamhet

(skall utvecklas i samverkan under 2007)
BUN – Läs- och skrivverkstad

KS – Lärcentra, och Lövsta Landsbygdscentrum (utbildningar på sikt exkl.
gymnasieprogrammet NB och arbetsplatser/arbetsträning/praktikplatser)

III. Övriga uppdrag som föreslås ingå i den nya nämnden
• Den nya nämnden ska kunna erbjuda tjänster inom Gotlands kommun:
internutbildning, omställning/bemanning, rehabilitering och anpassning.
• Den nya nämnden ska utveckla nya fördjupade samarbetsformer med Folkhögskolan.
• Den nya nämnden ska medverka till insatser för att stimulera framväxten
av samarbete med sociala företag/kooperativ på Gotland
• Den nya nämnden ska fördjupa samverkan med Psykiatrin inom HSF, med
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inkl. Finansiell samordning.
• Den nya nämnden ska medverka till en fortlöpande samordning och
prioritering avseende det samlade praktikbehovet inom regionen
• Den nya nämnden skall företräda kommunen i arbetsmarknadsfrågor samt
teckna överenskommelser med Länsstyrelsen om t. ex. insatser avseende
arbetsmarknadspolitiska program.
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IV. Verksamhetens omfattning
Enligt inkomna remissvar kan den nya nämndens omfattning initialt
uppskattas enligt nedan:
Verksamhet

SOF

Personal

11

Budget mnkr

OH mnkr

4,3

ingår

(exkl. statsbidrag,
schablonbidrag för
flyktingar/invandrare)

BUF

38

25,6

0,6

(inkl statsbidrag
ca 10 mnkr)

KSK

25

40,0

0,6

(inkl. statsbidrag
ca 30 mnkr varav
14,5 mnkr för plusjobb och
övriga intäkter 2-3 mnkr)

LK
Lövsta

0,1
35

34

1,5

inkl. lärcentra
inkl. gymnasiet

I samband med bemanning av den samlade organisationen bör effektiviseringar uppnås avseende bland annat lärcentra då dess projektperiod upphör
2007-12-31. Vidare bör OH-organisationen samordnas med STRUKTUR
2007 för att eliminera nya kostnader.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

En ny nämnd inrättas fr.o.m. 1 juli 2007 för förvaltning av verksamhet som
avser vuxnas lärande m.m. Nämnden ska ha nio ledamöter och nio
ersättare.

•

Upprättat förslag till vision och uppdrag för nämnden godkänns.
(Anm: reglemente kommer att utarbetas).

•

Förvaltningen ska avse följande verksamheter som nu bedrivs inom andra
nämnder och därför avsedda medel ska senare omdisponeras till nämnden:

•

Barn- och utbildningsnämnden: Vuxenutbildning genom Komvux, extern
vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning, KY-utbildning, Svenska för
invandrare, validering.

•

Konsult- och servicekontoret: Arbetscentrum samt särskilda prövningsplatser enligt avtal med bl.a. länsstyrelsen.

•

Kultur- och fritidsnämnden: Konsumentvägledningen
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•

Social- och omsorgsnämnden: Ankaret (arbetsträning, vaktmästargrupp,
två skogsgrupper (arbetsträning), integration: flyktingmottagande och
invandrarservice, tre sociala arbetskooperativ, samt stöd- och försörjningsenheten.

•

Kommunstyrelsen, Lärcentra (Lövsta lantbrukscentrum) (Lövsta i övrigt –
se nedan).

Kommunstyrelsens beslut
•

En styrgrupp tillsätts med uppdraget att senast 30 mars 2007 framlägga
förslag till reglemente för nämnden (vilket inkluderar benämningen på den),
budget och erforderliga omdisponeringar, lokalisering av verksamheten
och de andra frågor som behöver lösas, för att verksamheten ska kunna
inledas 1 juli 2007. Styrgruppen ska särskilt belysa frågan om vilka
verksamheter vid Lövsta landsbygdscentrum som ska ingå i nämndens
förvaltning.

•

För perioden 1 januari – 30 juni 2007 ska verksamheten med lärcentra
finansieras med 700 000 kr ur ledningskontorets anslag 6001 Intern verksamhetsutveckling.

•

Styrgruppen ska ha fem ledamöter utsedda av kommunstyrelsen. Kostnaderna för Styrgruppens arbete ska belasta anslaget för politikerorganisationen.

•

Regiondirektören får i uppdrag att i samverkan med styrgruppen skyndsamt tillsätta chef för verksamheten eller projektledare för det
förberedande arbete som nu ska bedrivas. Lönekostnaden ska belasta
ledningskontorets anslag 6001 Intern verksamhetsutveckling (projektpott).

Ledningskontoret

Bo Dahllöf
regiondirektör
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GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2006-09-13

BUN § 61
Yttrande över utredningen ”Vuxnas lärande”
Dnr 2005/018-65

Bakgrund
Av flera skäl har behovet av en översyn av kommunens hantering av arbetsmarknadsfrågor
ökat. under de senaste åren. Som exempel på sådana skäl kan nämnas:
Stora grupper står idag utanför arbetsmarknaden, (fler än 7 000 pers enligt en aktuell
rapport från länsstyrelsen). Det innebär stora personliga obehag och problem för dem
som berörs. Samtidigt är det mycket kostsamt för samhället och inte minst för
kommunen.
Försäkringskassans striktare bedömning utifrån begreppet ”arbetsförmåga” resp.
arbetsförmedlingens bedömning av om ”arbetsförmågan motsvarar arbetslivets krav”
ställer nya krav på kommunen att precisera sin roll och att utveckla sina insatser och
metoder.
En framtida minskad tillgång på arbetskraft utgör ett stort problem framöver för
bemanningen av kommunens olika verksamheter och antas utgöra ett stort problem för
tillväxten såväl inom region Gotland som för övriga Sverige och Europa. Fram till
2015 går nära 50 procent av de som idag är yrkesverksamma på Gotland i pension
samtidigt som andelen i förvärvsarbetande åldrar minskar kraftigt.
Kommunstyrelsen beslutade 2005-02-24 att tillsätta en särskild projektorganisation kring
ovanstående frågor. Projektledare har varit strateg Lars Danielson.
Projektgruppen föreslår att följande verksamheter ingår i en samlad organisation för
vuxenutbildning:
SOF

Ankaret (arbetsträning)

SOF

Vaktmästargrupp, 2 Skogsgrupper (arbetsträning)

SOF

Integration – Flyktingmottagande, Invandrarservice

SOF

3-4 Sociala arbetskooperativ

KSK

Arbetscentrum kompletterat med särskilda prövningsplatser (enligt avtal med bl. a.
länsstyrelsen)

BUF

Praktikcentral mm för hantering av praktikplatser

BUF

Vuxenutbildning genom Komvux, Särvux, Extern vuxenutbildning, Påbyggnadsutbildning,

KY

utbildning, Svenska för invandrare och Validering

BUF

Portalen tillsammans med länsstyrelsen och uppsökande verksamhet

BUF

Läs- och skrivverkstad

Lövsta Lärcentra, och Lövsta Landsbygdscentrum (utbildningar och arbetsplatser/arbetsträning/praktikplatser)

forts
1 (2)

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2006-09-13

BUN § 61
Yttrande över utredningen ”Vuxnas lärande”
Dnr 2005/018-65

forts
Vidare föreslås att den samlade organisationen skall
•

kunna sälja tjänster inom Gotlands kommun: internutbildning, omställning/bemanning, rehabilitering och
anpassning.

•

samarbeta med Folkhögskolan.

•

fördjupa samverkan med Ekonomiskt bistånd, SOF (Stöd – och försörjning SOF) med Psykiatrin inom HSF,
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inkl. Finansiell samordning.

•

företräda kommunen i arbetsmarknadsfrågor samt teckna överenskommelser med Länsstyrelsen om t. ex.
insatser arbetsmarknadspolitiska program.

Skoldirektör Peter Molin föreslår att
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom den vision och det syfte styrgruppen satt upp
för en samlad organisation för utveckling, lärande och arbete. Samma sak gäller de argument
som ligger till grund för förslaget. Barn- och utbildningsnämnden anser att följande
verksamheter bör föras över till en samlad organisation
•

Extern vuxenutbildning (upphandling av utbildningar med statsbidrag m.m.)

•

Komvux under förutsättning att vuxenutbildnings hela uppdrag och en fortsatt
samverkan med gymnasieskolan säkras. Det är också väsentligt att den tydlighet som i
dag finns mellan extern vuxenutbildning som upphandlare och Komvux som utförare
bibehålls. Nämnden vill betona att det trots det ställningstagande som görs finns föroch nackdelar med båda alternativen.

•

Portalen, validering, uppsökande verksamhet samt läs- och skrivverkstaden

•

Ky-utbildningar och påbyggnadsutbildningar (en del av Komvux verksamhet)

Barn- och utbildningsnämnden anser att följande verksamheter inte bör föras över till en
samlad organisation:
•

Praktikcentralen och Särvux

Utöver det föreslås att Kommunstyrelsen utreder lämplig tillhörighet (BUN eller den nya
organisationen) för Naturbruksprogrammet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. BUN antar skoldirektörens förslag till yttrande som BUNs svar på remissen
2. Utöver det föreslås att Kommunstyrelsen utreder lämplig tillhörighet (BUN eller den
nya organisationen) för Naturbruksprogrammet.
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Barn- och
utbildningsförvaltningen

2006-09-13
Dnr: BUN 2005/018-65

Till:
Kommunstyrelsen i Gotlands kommun

En samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har ombetts lämna en internremiss om förslaget En samlad
organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete, slutrapport inkl. förslag till beslut.
Slutrapporten i sin helhet med bakgrund, vision syfte m.m. har tidigare skickats ut och
redovisats för nämnden.
Vuxenutbildningens statliga uppdrag
Den kommunala vuxenutbildningens uppdrag regleras på följande sätt i skollagen och
vuxenutbildningsförordningen:
”Genom kommunal vuxenutbildning ger kommunen stöd för vuxnas lärande. Detta stöd, som
skall utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar, kan ha formen av
undervisning, handledning och vägledning samt bedömning av måluppfyllelse och
kunskaper”.(Förordningen om kommunal vuxenutbildning 1 kap 2 §)
Mål (skollagen)
”Det offentliga skolväsendet för vuxna skall ge vuxna tillfälle att i enlighet med individuella
önskemål komplettera sin utbildning. Härigenom skall främst de som erhållit minst utbildning
få möjlighet att stärka sin ställning i arbetslivet och i det kulturella och politiska livet.
Utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig varhelst den anordnas i landet”.
(Skollagen 1 kap. 9 §).
Andra viktiga mål i skollaghen är arbetet med att stärka grundläggande demokratiska
värderingar, jämställdhetsarbete och att aktivt motverka alla former av kränkande behandling
Urval av verksamheter från Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde
som föreslås ingå i den samlade organisationen
Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde föreslår styrgruppen att följande
verksamheter skall inga i en samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete:
•
•
•
•
•

Praktikcentral med hantering av praktikplatser
Vuxenutbildningen genom Komvux, Särvux, Extern vuxenutbildning,
Påbyggnadsutbildningar; KY-utbildning, Svenska för invandrare och Validering
Portalen tillsammans med länsstyrelsen
Uppsökande verksamhet
Läs- och skrivverkstaden
621 82 VISBY
Besöksadress: Söderväg 2A, Visby
Telefon: 0498-26 34 06 Telefax: 0498-26 96 75

Praktikcentralen
Utan tvekan finns behov av en samordnande och prioriterande funktion som har en samlad
bild av olika utbildningsanordnares behov och gotländska arbetslivet förutsättningar att bidra
med praktikplatser/platser för arbetsförlagt lärande. Syftet med ett sådant forum skulle vara
att ge underlag för en samlad dialog med arbetslivet och bidra till samordning och
prioriteringar mellan olika aktörer. En sådan funktion skulle kunna vara lämplig att upprätta
inom ramen för den samlade organisation som nu föreslås. Inom Barn- och
utbildningsnämnden behövs dock även fortsättningsvis en praktikcentral som den nuvarande.
Praktikcentralen rekvirerar i första hand praktikplatser för grundskolans elever och i arbetar
också med anskaffning av platser för arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan. Med
tanke på att det är ett direkt operativt arbete som sker på uppdrag av verksamheter inom Barnoch utbildningsnämndens ansvarsområde är nämndens ställningstagande att praktikcentralen
inte skall ingå i den samlade organisationen.
Vuxenutbildningen
En beskrivning av för och nackdelar med vuxenutbildningen i en samlad organisation måste
delas upp i olika verksamheter.
Extern vuxenutbildning
Den externa vuxenutbildningen har i uppdrag att för statligt tilldelade medel upphandla
yrkesutbildningar, allmänna kurser och orienteringskurser samt bidra med resurser till olika
former av infrastrukturellt stöd (vägledning, uppsökande verksamhet m.m.). En viktig
målgrupp för extern vuxenutbildning är grupper som av olika anledningar har svårt att
etablera sig på arbetsmarknaden och bedömningen är att en samlad organisation kan öka
möjligheterna till helhetslösningar där utbildning är en viktig del.
Samtidigt så är det i den samlade organisationen viktigt att säkra:
-

Upphandling av utbildning för den stora målgrupp som har arbete och behöver
komplettera för med ny kompetens inom olika områden
Komvux uppdrag mot alla målgrupper och ge de förutsättningar som krävs för att ta
det ansvar såsom det formulerats av staten

Extern vuxenutbildning arbetar också med uppsökande verksamhet och det är en verksamhet
som känns helt naturligt att inlemma i en samlad organisation.
Komvux
Komvux är kommunens utbildningsoperatör för vuxna och omfattar grundläggande
vuxenutbildning, svenska för invandrare samt gymnasieutbildningar i allmänna
ämnen/kärnämnen. Verksamheten finansieras med kommunala medel (en liten del av komvux
tjänster upphandlas dock av extern vuxenutbildning). Eftersom Komvux är en
vuxenutbildningsoperatör bland många andra på marknaden är ett inlemmande i den nya
organisationen inte självklart. Några fördelar med att låta Komvux ingå i den samlade
organisationen är:
-

En närmare koppling mellan utbildning och andra åtgärder leder till personlig
utveckling och att människor kan ta ansvar för sin egen försörjning

-

Man behåller och utvecklar det samarbete som i dag etablerats mellan Komvux och
Extern vuxenutbildning

Negativt med att bryta loss komvux från BUN kan vara att samarbetet mellan Komvux och
den kommunala gymnasieskolan (Lärartjänster, utrustning, lokaler, kompetensutveckling
m.m.) blir svårare när ansvaret mellan skolformerna ligger på två nämnder/förvaltningar.
Behovet av samordning mellan de båda skolformerna kommer sannolikt öka i och med att
elevantalet i gymnasieskolan minskar efter år 2009. Regeringen föreslår dessutom att
Komvux skall få anordna yrkesutbildningar något som kommer att kräva ett samarbete mellan
gymnasieskolan och Komvux.
Med vuxenutbildningen i en samlad organisation måste det finnas en förståelse för att
vuxenutbildningens uppdrag inte enbart är att vara ett arbetsmarknadspolitiskt instrument i
den meningen att den ensidigt riktar sig till svagare grupper i samhället. En majoritet av de
studerande i gymnasial vuxenutbildning är människor som är motiverade och målinriktade.
För dessa människor är det ofta frågan om att skaffa högskolebehörighet eller att fortbilda sig
utifrån förändrade krav i arbetslivet.
Ett alternativ som diskuterats är att den samlade organisationen samordnar, fördelar
kommunala och statliga medel samt följer upp/kvalitetssäkrar de utbildningar som genomförs
av olika utbildningsanordnare. Med en sådan organisation skulle Komvux vara en av fler
utförare av utbildning och ligga kvar inom BUN:s ansvarsområde.
När det gäller svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning samt läs- och
skriverkstaden kan sammanfattningsvis sägas att de har en närmare koppling till den samlade
organisationens syfte och målgrupper än gymnasial vuxenutbildning. Överordnat i
sammanhanget är dock att dessa verksamheter - oavsett framtida organisationstillhörighet bör ligga tillsammans med den gymnasiala vuxenutbildningen (Dvs. som nu).
Särvux
Särvux bedriver utbildning för vuxna med utvecklingsstörning. Utbildningen är inte
behörighetsgrundande. Särvux på Gotland är en del av Särskolans verksamhet. Både rektor
och lärare är utbildade speciallärare med lång erfarenhet. På Särvux studerar 30-40 elever på i
huvudsak deltid. Studierna är oftast kopplade till skyddat arbete på Samhall och eller till
sysselsättning i daglig verksamhet.
Särvux skolledning och lärare ser inget värde i att verksamheten hamnar under en ny samlad
organisation, varken för de studerande, för Särvux eller för den nya organisationen.
Skälen som anförs är följande:
-

Huvuddelen av eleverna är utöver studierna sysselsatta i dagligverksamhet
Dagligverksamhet blir enligt planerna inte en del av den samlade organisationen
Eleverna på Särvux kommer, trots kortare eller längre studieperioder, inte in på den
öppna arbetsmarknaden. Studierna är inte behörighetsgrundande
Personkretsen som har rätt till särvuxstudier är väl identifierad och väl omhändertagen
inom kommunens övriga verksamheter

Skolledning , lärare och elever ser trots detta ett stort värde i ett nära samarbete med Komvux,
Dagligverksamhet, Samhall och en eventuell ny samlad organisation för vuxnas lärande och
arbete. Det är viktigt att rutiner för erfarenhetsutbyte skapas. Särvux medarbetare har stor
kunskap om funktionshindret utvecklingsstörning och är alltid beredda att dela med sig av
denna.

Portalen och validering
Portalen är ett vägledningscentrum för vuxna som bedrivs i samarbete mellan kommunen och
länsstyrelsen. Nämnden anser att det är en verksamhet som har sin givna plats i en samlad
organisation och att det är en verksamhet som behöver förstärkas och utvecklas. Samma sak
gäller för validering och samordning av de valideringsinsatser som behöver göras.
Påbyggnadsutbildningar och KY-utbildningar
Kommunen har i dag inga påbyggnads- eller KY-utbildningar. Det känns dock naturligt att
arbetet med att utveckla denna typ av utbildningar ligger i en gemensam och samordnade
organisation.
Lövsta
Lövsta förelås ingå i den samlade organisationen med hela sin verksamhet. Barn- och
utbildningsnämnden berörs så till vida att Naturbruksprogrammet är en gymnasieutbildning
som har beröringspunkter och samarbete med gymnasieprogram som tillhör Barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde. Sjunkande elevtal och gymnasiereformen, som träder i
kraft den 1 juli 2007, kommer att med största sannolikhet att ställa nya och större krav på
samverkan mellan NB och andra gymnasieprogram. Det är därför Barn- och
utbildningsnämndens mening att kommunstyrelsen bör utreda för- och nackdelar med
nuvarande ordning alternativt en ordning där Naturvetenskapsprogrammet tillhör BUN.

Tidpunkt och former för övergång till den nya organisationen
Barn- och utbildningsnämnden har ingenting att erinra mot den process och de tidpunkter som
föreslagits. Nämnden vill dock betona vikten av en att den nya organisationen får en
kvalificerad ledning där förmågan att såväl respektera verksamheternas särart som förmågan
att integrera är nödvändiga egenskaper. När beslutet om vilka verksamheter som skall ingå är
fattat är det viktigt det finns kompetens och resurser att ta hand om alla mer personaltekniska
problem som kan uppstå.
Verksamhetens omfattning, ekonomi och personal inkl. OH som föreslås föras
över
Barn- och utbildningsnämnden förordar att de av nämndens verksamheter som kommer att
ingå i den samlade organisationen förs över utan att det görs några eller mycket små
förändringar jämfört med i dag (ograverat). Detta för att säkra en kontiniuitet och behålla
nödigvändig kompetens. De förändringar som kan bli aktuella genom olika former av
samordning ligger förmodligen på längre sikt och bör vara ett ansvar för den nya
organisationen. Olika mått på vuxenutbildningens omfattning redovisas i bilaga 2.

Ledning och administration
För att säkerställa kontinuitet, kompetens och ytterst elevernas rättsäkerhet bör de
rektorstjänster och den skoladministration som i dag finns för extern vuxenutbildning och
Komvux överföras till den samlade organisationen. Däremot bör BUN:s förvaltningsresurs i
form av gymnasiechef och ekonom (dag uppdelade mellan gymnasieskolan och
vuxenutbildningen) ligger kvar på BUF. Bedömningen är att det är ca 20 procent av
gymnasiechefens arbete och 10 procent av ekonomens arbete som tas i anspråk av
vuxenutbildningen.

Barn- och utbildningsnämndens ställningstagande
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom den vision och det syfte styrgruppen satt upp
för en samlad organisation för utveckling, lärande och arbete. Samma sak gäller de argument
som ligger till grund för förslaget. Barn- och utbildningsnämnden anser att följande
verksamheter bör föras över till en samlad organisation
•

Extern vuxenutbildning (upphandling av utbildningar med statsbidrag m.m.)

•

Komvux under förutsättning att vuxenutbildnings hela uppdrag och en fortsatt
samverkan med gymnasieskolan säkras. Det är också väsentligt att den tydlighet som i
dag finns mellan extern vuxenutbildning som upphandlare och Komvux som utförare
bibehålls. Nämnden vill betona att det trots det ställningstagande som görs finns föroch nackdelar med båda alternativen.

•

Portalen, validering, uppsökande verksamhet samt läs- och skrivverkstaden

•

Ky-utbildningar och påbyggnadsutbildningar (en del av Komvux verksamhet)

Barn- och utbildningsnämnden anser att följande verksamheter inte bör föras över till en
samlad organisation:
•

Praktikcentralen och Särvux

Utöver det föreslås att Kommunstyrelsen utreder lämplig tillhörighet (BUN eller den nya
organisationen) för Naturbruksprogrammet.

Peter Molin
Skoldirektör

Bilaga 1
Bilaga 2

Verksamhetens omfattning, ekonomi och personal inkl. OH som föreslås föras
över
Barn- och utbildningsnämndens beslut 20060913

Blaga 1
Verksamhetens omfattning, ekonomi och personal inkl. OH som föreslås föras
över

Gotlands kommuns vuxenutbildning 2006
Studerande fördelade på utbildningsanordnare

Kurstyp

Komvux

Folkhögskola

Lernia Studieförbund Övriga

Summa

o. gymnasiet
Allm kurser
180
Yrkeskurser
76
Gr-vux + ork
68

28
0
0

21
88
0

8
16
0

64
49
0

301
229

Summa

0

109

24

113

598

heltid

256

68

Extern vuxenutbildning hösten 2006
Fördelning på åldersgrupper och utbildningsbakgrund.

Verksamhet Ålders- Folkskola 9-årig
grupp
skola
18-20
0
6
Ext vux
21-25
0
31
26-30
0
8
31-35
0
14
36-40
0
14
41-45
1
18
46-50
1
11
51-55
3
13
56-60
5
4
61-65
1
0
66-70
0
1
71-75
0
0
Summa

11

120

2-år
3-år
Hög- Summa Därav
Omräknat
gymn. gymn. skola elever invandrare i heltid
0
25
0
0
31
1
55
4
1
91
1
14
5
1
28
24
6
9
2
53
19
12
5
4
50
19
6
7
1
51
9
2
3
1
26
8
2
0
1
26
1
0
1
0
11
1
0
3
0
5
1
0
0
0
2
0
0
1
0
1
84

122

38

375

11

235

Extern vuxenutbildning hösten 2006 (omräknat till heltidsstuderande)
Fördelning på utbildningsanordnare
Kurstyp
Gymnasiet Lernia Studieförbund Övriga Summa
Allm kurser
6
12
0
45
63
Yrkeskurser
56
52
17
47
172
Summa

62

64

17

92

235

Komvux hösten 2006
Fördelning på åldersgrupper och utbildningsbakgrund inom respektive
verksamhetsform. För varje verksamhet redovisas antal lärartjänster i heltidsmått.
Verk-

Ålders- Folk- 9-årig 2-år

samhet

grupp

Gr-vux

18-20

0

2

0

0

0

2

0

21-25

0

5

1

0

0

6

3

26-30

2

5

0

2

2

11

7

31-35

1

5

2

0

3

11

5

36-40

0

6

1

2

1

10

2

41-45

0

4

1

0

0

5

4

46-50

2

4

0

0

1

7

2

51-55

2

4

1

0

0

7

1

56-60

4

0

0

0

1

5

2

61-65

2

0

0

0

0

2

0

66-70

1

0

0

0

0

1

1

14

28

5

4

8

67

27

18-20

0

7

0

54

0

61

0

21-25

0

33

0

45

4

82

2

26-30

0

19

0

13

1

33

1

31-35

2

10

20

5

10

47

8

36-40

1

6

12

4

6

29

5

41-45

1

10

15

3

6

35

0

46-50

0

4

6

4

7

21

3

51-55

2

8

2

0

0

12

2

56-60

3

3

2

8

1

61-65

0

1

0

0

2

3

0

66-70

0

0

0

0

3

3

0

9

101

55

128

41

334

22

18-20

0

1

0

1

0

2

2

21-25

1

2

0

2

1

6

6

26-30

3

3

0

3

3

12

12

31-35

3

0

0

2

5

5

36-40

6

5

0

7

5

23

23

41-45

5

2

0

1

0

8

8

46-50

5

2

0

4

1

12

12

51-55

1

0

0

1

0

2

2

56-60

1

0

0

0

0

1

1

61-65

0

0

0

0

0

0

0

66-70

0

0

0

0

0

0

0

71-75

0

0

0

0

0

0

0

76 - 80

0
25
48

0
15
144

0
0
60

0
19
151

2
14
63

2
73
474

2
73
122

Summa
Gy-vux

Summa
SFI

Summa
Total

3-år

Hög- Summa

skola skola gymn. gymn skola elever

Därav in- Omräknat Ant lärare
vandrare i heltid

i heltid

53

4,7

138

14,2

73
264

4,9
23,8

Budget 2006, Komvux
Kostnadsbudget fördelad på verksamheter.
Verksamhet
Gr-vux
Gy-vux
SFI/SAS
Bibliotek
Övrigt
Summa

Lön

Drift
2 806 000
6 752 000
1 470 000
3 085 000

14 113 000

Summa
50 000
2 856 000
105 000
6 857 000
54 000
1 524 000
505 000
505 000
1 869 000
4 954 000
2 583 000

16 696 000

Komvux organisation i heltidstjänster 2006
Rektor
Planeringssekreterare
SYO och validering
Pedagogisk personal
IT-support
Kök
Vaktmästare
Infotek
Summa

1,0 tjänst
2,0 tjänster
2,0 tjänster
24,8 tjänster
2,0 tjänster
1,5 tjänster
0,8 tjänst
1,0 tjänst
35,1 tjänster
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

18 september 2006

HSN § 478. Remiss - En samlad organisation för vuxnas
utveckling, lärande och arbete
–

HS 2006/0058, yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar som eget remissvar förvaltningens
yttrande till kommunstyrelsen.
Bakgrund 2006-09-04 HSN au § 264. Remiss - En samlad organisation för
vuxnas utveckling, lärande och arbete: Förvaltningens förslag till yttrande
har utarbetats av en projektgrupp bestående av tjänstemän från Kultur och fritidsförvaltningen, Social och omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen Konsult- och servicekontoret samt Ledningskontoret.
Förslaget tar sikte på att erbjuda vuxna kommuninvånare individuellt anpassade åtgärder för att stärka den enskildes möjligheter till utbildning, sysselsättning och till att erhålla/behålla arbete där en samlad organisation skall ha ansvaret. Förslaget innebär att resurser från fler olika förvaltningar skall samlas
organisatoriskt.
I förslaget anges att den nya organisationen skall söka fördjupad samverkan
med Ekonomiskt bistånd inom SOF, med psykiatrin inom HSF, med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Hälso- och sjukvården har i sin verksamhet frekventa kontakter med människor
där sjukdom eller funktionshinder utgör hinder för att få arbete eller för fortsatt
arbete inom ett yrke. Sjukvården har genom sin uppgift att medicinskt bedöma
en persons arbetsförmåga kontakt med många av de verksamheter som föreslås
samordnas. Vi är mot denna bakgrund positiva till att resurserna samordnas och
optimeras. I utredningen redovisas inte några farhågor för att en samordning av
dessa delar av nuvarande organisation bryter upp några samband som är till
nackdel för verksamheternas nuvarande organisationstillhörighet vilket annars
kunde ha varit ett argument emot en förändring.
Från psykiatrins sida finns förväntningar på att en samlad organisation kan understödja uppgiften att hitta arbete eller sysselsättning även för psykiskt långtidssjuka personer och ett fördjupat samarbete emotses.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen

delges kommuinstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande

g:\hs\__hsn\_060918\18sep06.doc, 06-09-20

Datum 2006-09-19
Dnr SKSK 2006/0028-00

1(2)

Konsult- och servicekontoret
Birgitta Nylund
Lotta Fahlén

Ledningskontoret

Remissvar till utredningen om en samlad
organisation för vuxnas utveckling, lärande och
arbete
Konsult- och service kontoret har tagit del av utredningens slutrapport och har
följande synpunkter att lämna:
Urvalet av verksamheter som föreslagits ingå i den samlade organisationen
och eventuellt ytterligare verksamheter som bör tillföras.
Från Konsult- och servicekontoret föreslås Arbetscentrum i sin helhet att ingå
i den nya organisationen. Inom förvaltningen finns ingen ytterligare
verksamhet som bör ingå. Konsult- och servicekontoret stödjer styrgruppens
förslag till samlad organisation. Samarbetet med Social- och
omsorgsförvaltningens stöd- och försörjningsenhet samt Ledningskontorets
näringslivsenhet bör dock utvecklas.
Tidpunkt och former för övergång till ny organisation.
Förvaltningen stödjer också förslaget om tidpunkt och former för övergång
men vill ytterligare trycka på att den viktigaste framgångsfaktorn för den nya
organisationen är att tydliga mål och uppdrag för verksamheten utarbetas. Det
är också av största vikt att verksamhetsidén kvalitetssäkras, att en gemensam
värdegrund samt ett väl fungerande ledningsarbete och samspel mellan
tjänstemän och politiker etableras.
Förvaltningens generella uppfattning är att delade redovisningsår mellan olika
nämnder inte är att föredra om det går att undvika. Tidpunkten 1/7 kommer att
innebära att ytterligare ett delårsbokslut måste upprättas under 2007. Tidiga
överenskommelser om periodiseringen av årsbudgeten måste också tas fram
så att budgetramarna är fördelade per nämnd.
Planeringsansvaret för verksamhetsåret 2008 måste också tydliggöras, då
stora delar av kommunens budgetplanering äger rum redan under våren. Även
lokalfrågan för en ny förvaltningsledning måste redan nu beaktas i
planeringen av flytten till Visborgsslätt samt möjligheter till samlokalisering
för den nya förvaltningens verksamhet.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

S:t Hansgatan 25
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

En översiktlig beskrivning av respektive verksamhets omfattning; ekonomi
och personal inklusive OH som föreslås ingå/föras över.
Arbetscentrum har i dagsläget 25 anställda som arbetar med placering och
arbetsledning av sysselsättningsåtgärder. Enheten har dessutom ca 100
månadsanställda med någon form av statligt stöd (OSA, PLUS-JOBB) samt
ca 1 400 personer som deltar i någon form av sysselsättningsåtgärd (KUP,
UG, GAR, APR, feriejobb).
Arbetscentrum är idag en resultatenhet inom Konsult- och servicekontoret och
får sitt uppdrag i form av en beställning från Ledningskontoret. Enheten
omsätter 2006 ca 40 mkr. Arbetscentrum finansieras dels av kommunala
medel via Ledningskontoret dels av statligt stöd för olika åtgärder. En mindre
del finansieras via tjänsteköp från andra förvaltningar.
I budget finns idag 575 tkr avsatt för OH-kostnader.
Enheten finns idag i tre olika lokaler i Visby, administrationen på
Arbetsmarknadenshus på Norra Hansegatan, projekthuset på Verkstadsgatan
och biltvätten och byggverkstaden på Bingebygatan.
STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE

Jörgen Benzler
ordförande

Staffan Thurgren
förvaltningschef

Den digitala versionen saknas

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

Lövsta Landsbygdscentrum
LB

Samverkansgrp 2006-09-01

2006-09-18

Kommunstyrelsen
Gotlands Kommun

Remissvar ”En samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete”
från Lövsta Landsbygdscentrum
Bakgrund
Lövsta Landsbygdscentrum har organisatoriskt de senaste åren tillhört BUN, Ledningskontoret och
sedan 2002 varit egen förvaltning direkt under Kommunstyrelsen och de senaste tre åren under
Kommunstyrelsens Regionala Utvecklingsutskott.
Lövsta Landsbygdscentrums uppdrag är att bidra till utveckling och tillväxt på Gotland genom att:
att bedriva utbildning för gymnasieungdomar och vuxna, kompetensutveckling.
att utgöra en mötesplats för organisationer och företag.
att genomföra utvecklingsprojekt.
Stor flexibilitet är avgörande för att möta de växlande behoven i näringslivet och hos
Gotlands befolkning.
Till sitt förfogande har Lövsta Landsbygdscentrum kunnig och erfaren personal,
undervisningslokaler, en väl rustad gård med djurhållning, odling och skog, växthus, en
modern konferensanläggning med KRAV-certifierat kök, goda resurser för distansoberoende kommunikation i Roma, Fårösund, Hemse och i Visby samt ett stort antal
fastigheter för uthyrning till organisationer och företag som också utvecklar Gotland.
Nämnas kan Kultur- och fritidsförvaltningen, Hushållningssällskapet, Leader +, Kooperativ
Utveckling, Skarpskytte- och Jägargillet och LivsTek f.o.m. oktober. Ett socialt
arbetskooperativ med 14 deltagare och 2 handledare finns också på Lövstaområdet likväl
som att det i perioder har funnits olika arbetslag från Arbetscentrum på plats för olika
arbetsuppgifter, praktik och utbildningar.
Verksamhetsbeskrivning
Kärnverksamheten är Gymnasieutbildning (Naturbruk), Komvuxutbildningar,
kompetensförsörjning utifrån individ- och näringslivsbehov och att bedriva utvecklingsprojekt i
samverkan med näringsliv och andra utvecklande organisationer. Verksamheterna är finansierade
från organisationer såsom Barn- och utbildningsförvaltningen, KomVux, Länsarbetsnämnden,
Nutek, LBU, Mål 2 Öarna, Mål 3, Gotlands Kommun Regional utveckling, CFL o.s.v.
Vidare äger och driver Lövsta Lbc områdets lokaler, gården och konferensanläggningen.

Lövstas Styrkor och Möjligheter
Sammanfattningsvis ligger vår styrka i att vara en snabbt omställningsbar organisation med ett
mycket stort kontaktnät ut i näringslivet och dess organisationer. Vår tillgång till lokaler utgör rika
möjligheter att anordna nya verksamheter.
Ett stort intresse finns för närvarande av de utbildningar vi erbjuder. 2005/06 hade vi dryga 200
vuxenstuderanden i korta och längre kurser. Därutöver driver vi också Lärcentra i Roma, Fårösund,
Hemse och Visby (Almedalen).
Konferensanläggningens verksamhet med fullt utrustad konferenslokal och KRAV-certifierat kök
skall så långt möjligt anpassas till den efterfrågan som finns inom Gotlands kommun och bland de
organisationer som naturligt har sin mötesplats på Lövsta Lbc.

Verksamheter som föreslagits i nya organisationen
Lövsta Landsbygdscentum är en liten enhet med dess för och nackdelar dock skulle det i vissa
avseenden vara bra att ingå i en större organisation för att nå vissa ”stordriftsfördelar” framförallt
avseende administration och ledning.
Flera av de verksamheter som föreslagits att ingå i den ”Samlade organisationen” har redan idag
naturliga och givna kontaktytor mot Lövsta Lbc såsom Komux, Extern Vuxenutbildning,
Lärcentrum, Arbetscentrums olika funktioner, Socialt arbetskooperativ, olika arbetsträningar. Planer
finns också att på Lövstaområdet starta ”Grön Rehabilitering”, antingen i egen regi eller i
samverkan med ”Långtidssjukskrivnas förening”.
Då Lövsta Lbc arbetar med projekt som stöder näringslivets utveckling skulle en koppling till
Näringslivsenheten vara naturligt och på sikt kanske också Näringslivsenheten kan ingå i den
samlade organisationen för ”Vuxnas utveckling, lärande och arbete”.

Ställningstaganden utifrån Lövstas nuvarande verksamhet
Lärcentrum, finansiering i nya organisationen
Som tidigare redovisats till budgetberedningen, maj 2006, inför Budget 2007 redovisades den
kommunala kostnaden för Lärcentraverksamheten för 2007 till 1790 tkr. Budgetberedningen har
också uttalat att Lärcentraverksamheten skall fortsätta varför budget till detta måste tillskjutas.
Tidigare år har verksamheten finansierats via olika utvecklingsmedel.
Därutöver bedrivs utvecklingsarbete med Mål 2-medel i samarbete med Orust, Västervik, Norrtälje
och Östhammar med Lövsta Lbc som projektägare och administratör.
Naturbruksprogrammets organisatoriska hemvist
Givetvis skall framtida naturbrukselever ha sin utbildning förlagd till Lövstaområdet dock kan man
i den framtida Gymnasieorganisationen med färre elever se en koppling till någon av de kommunala
rektorsområdena som kommer att utbilda inom naturvetenskaplig/teknik/djursektorn.
Lokaler
Då flera verksamheter kommer att arbeta med fastigheter, natur, odling, miljö och
utvecklingsprojekt är det av största vikt att den ”Samlade organisationen” äger och driver
Lövstafastigheten med byggnaderna, de odlade arealerna och skogen.
Utvecklingsprojekt
Även i framtiden bör Lövsta användas till att utveckla och stödja näringslivet och i förlängningen
bidra till kompetensutveckling och stödja småföretagande.

Tidpunkt och övergång till ny organisation
Tidpunkten för Lövsta Lbc:s del är genomförbart trots att förslaget ligger mitt i budgetår men flera
av våra verksamheter gör ”nystarter” efter sommaren. Om hela Lövstaverksamheten går över i ny
organisation initialt göres ett avslutande halvårsbokslut inför den nya organisationen.
Lövsta Landsbygdscentums verksamhet, översiktlig
Lövstaverksamheterna är för närvarande utbildning (Gymnasieutb., Komvux, Lärcentrum) med en
omsättning på ca.13.000 tkr, 17 anställda, gården med djurhållning, odling och skog omsätter ca.
10.000 tkr, 6 anställda, fastigheterna omsätter ca. 7.000 tkr, 2 anställda, konferensverksamhet
och städ 3.500 tkr, 6 anställda och ledning, administration och data 2.800 tkr, 3 anställda.
Slutssats
Lövstaområdet skulle i den nu skissade samlade organisationen ”Vuxnas utveckling, lärande och
arbete” utgöra en stor resurs avseende de föreslagna verksamheterna, utbildning, vuxenutbildning,
kompetensutveckling, rehabilitering, arbetsträning o.d.. Den framtida organisatoriska tillhörigheten
för Gymnasieskolans Naturbruksprogram bör övervägas i översynen av ”Skola Gotland 2008” dock
skall programmet vara fysiskt förlagt till Lövstaområdet.
Lövsta Lbc blir alltså en naturlig byggkloss i den föreslagna organisationen varför förslaget till
organisation rekommenderas.

Lennart Blom, Ch Lövsta Lbc

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

20 september 2006

SON § 66
En samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och
arbete - Remissyttrande
• Dnr SON 2006/0078-80

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt social- och omsorgsnämndens
synpunkter på Slutrapport - En samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande
och arbete. Följande ska särskilt belysas:
- Urval av verksamheter som föreslagits ingå i den samlade organisationen och
eventuellt ytterligare verksamheter som bör tillföras
- Tidpunkt och form för övergång till den nya organisationen
- Översiktlig beskrivning av respektive verksamhets omfattning; ekonomi och
personal inkl OH som föreslås ingå/föras över
Förslaget bygger på visionen ”alla vuxna kommuninvånare är efter förmåga så långt
möjligt delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling och försörjning”.
Den samlade organisationen syftar till att erbjuda individuellt anpassade åtgärder för
att stärka den enskildes möjligheter till utbildning, sysselsättning och till att
erhålla/behålla ett arbete.
Urvalet av verksamheter som föreslås ingå i en samlad organisation har enligt
slutrapporten styrts av en medveten fokusering på arbete och utbildning, snarare än
ekonomiskt bistånd och behandlingsinsatser. Föreslagna verksamheter inom socialoch omsorgsnämndens område är
- Arbetsträningsverksamheterna i Stöd- och försörjningsenheten och i
Beroendeverksamheten inom individ- och familjeomsorgen (IFO),
- Flyktingmottagning och Invandrarservice i Stöd- och försörjningsenheten inom
IFO och
- Sociala arbetskooperativ i Daglig verksamhet inom omsorg om
funktionshindrade (OOF)
I förvaltningens förslag till yttrande finns en beskrivning och synpunkter på urvalet
av verksamheter som föreslås ingå i den samlade organisationen. Bl. a. anges att en
samlad organisation bedöms kunna ge klara vinster ur klientperspektiv för den målgrupp arbetsträningsverksamheten vänder sig till. Likaså bedöms verksamheterna
flyktingmottagningen och invandrarservice vinna mycket på att ingå i den samlade
organisationen utifrån synsättet att den enskilde är en tillgång för samhället och
arbetsmarknaden i stället för att vara en bidragstagare. Vidare anges att en av grundtankarna med sociala arbetskooperativen, att var och en kan arbeta hundra procent av
sin förmåga, stämmer väl överens med visionen för den samlade organisationen.
Den föreslagna tidpunkten för den samlade organisationen 2007-07-01 bedöms
lämplig för de föreslagna verksamheterna.
forts

justerare

Utdragsbestyrkande

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

20 september 2006

Forts SON § 66

Frågan om stöd- och försörjningsenheten, som bl.a. ansvarar för ekonomiskt bistånd
och försörjningsstöd, skall ingå i den samlade organisationen utreds, på uppdrag av
förvaltningen, separat av en konsult från Komrev. Hur de juridiska och
organisatoriska förutsättningarna för stöd- och försörjningsenheten ser ut utifrån
utredningsförslaget har belysts och synpunkter från enheten har inhämtats.
Resultatet av utredningen redovisas för nämnden där utredaren anser ”att inga
juridiska hinder finns angående social- och omsorgsförvaltningens organisationstillhörighet i den nya nämnden men att ett antal omständigheter talar för att man bör
genomföra förändringen i två steg”. Vidare föreslår utredaren att social- och
omsorgsnämnden nogsamt följer kommittéarbetet; från socialbidrag till arbete och att
samverkan mellan förvaltningen och den ”nya” organisationen intensifieras för att
åtgärdskedjan skall bli så effektiv som möjlig.
Utredaren refererar i sin rapport till den statliga utredningen (Dir 2005:10 – från
socialbidrag till arbete) som beräknas vara klar i november 2006. Denna utredning
har som uppdrag att göra en översyn av de insatser samhället erbjuder personer i
arbetsför ålder som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd och som med
hjälp av olika insatser bedöms kunna få ett arbete. Utredningen skall också visa olika
kriterier som påverkar samverkan och ansvarsfördelning mellan stat och kommun.
Social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsnämnden avger förvaltningens remissvar som sitt
yttrande till kommunstyrelsen över ”Slutrapport - En samlad organisation för
vuxnas utveckling, lärande och arbete”
2. Social- och omsorgsnämnden samtycker till utredarens slutsatser i
rådgivningsrapporten gällande stöd- och försörjningsenhetens
organisationstillhörighet.
3. Social- och omsorgsnämndens inriktning är att stöd- och försörjningsenheten
på sikt skall ingå i en samlad organisation men föreslår kommunstyrelsen att
avvakta resultatet av den statliga utredningen (Dir 2005:10 – från
socialbidrag till arbete).
___
Beslutet meddelas:
Kommunstyrelsen
B-M Eriksson SoF
Pelle Stenström SoF Ifo

justerare

Utdragsbestyrkande
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1(7)
SON Dnr 2006/0078-80

Social- och omsorgsförvaltningen
Britt Marie E Eriksson

Social- och omsorgsnämnden

Synpunkter - Samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och
arbete
Styrgruppen för projektet ”Samlad organisation för vuxnas utveckling,
lärande och arbete” föreslår i sin slutrapport en samlad organisation av de
kommunala verksamheter som har inriktning på utbildning och arbete.
Förslaget bygger på visionen ”alla vuxna kommuninvånare är efter förmåga
så långt möjligt delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin egen utveckling
och försörjning”. Den samlade organisationen syftar till att erbjuda
individuellt anpassade åtgärder för att stärka den enskildes möjligheter till
utbildning, sysselsättning och till att erhålla/ behålla ett arbete. Målgruppen är
vuxna från 20 år och i vissa fall från 18 år när det gäller kommunala
ungdomsprogram i samarbete med AF. Organisationen ska kunna sälja
tjänster inom rehabilitering, anpassning och omställning inom kommunen.
Organisationen ska arbeta med en gemensam värdegrund och ett gemensamt
synsätt där ”en ingång” och ett samlat grepp med individen i fokus är ett av de
centrala begreppen. Insatser ska ges för att stimulera individens egen förmåga
och vilja att ta ansvar för sin egen utveckling. Samordning och samverkan
mellan olika aktörer internt och externt skall utvecklas. Samhällets kostnader
ska minska genom att individernas konkurrenskraft på arbetsmarknaden ökas.
Tillväxt kan ske genom att insatser matchas utifrån kommande
arbetsmarknadsbehov.
Urvalet av verksamheter som föreslås ingå i en samlad organisation har enligt
slutrapporten styrts av en medveten fokusering på arbete och utbildning,
snarare än ekonomiskt bistånd och behandlingsinsatser. Föreslagna
verksamheter inom Social-och omsorgsnämnden område är
-

Arbetsträningsverksamheterna i Stöd- och försörjningsenheten och i
Beroendeverksamheten inom Individ- och familjeomsorgen (IFO),
Flyktingmottagning och Invandrarservice i Stöd- och
försörjningsenheten inom IFO och
Sociala arbetskooperativ i Daglig verksamhet inom Omsorg- om
funktionshindrade (OOF)

Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

Telefax

Internetadress

E-postadress

621 81 VISBY

Bredgatan 2, Visby

0498-26 90 00

0498-20 49 70

www.gotland.se

son@son.gotland.se

Styrgruppen har även särskilt diskuterat frågan om Stöd-och
försörjningsenheten, som bl.a. ansvarar för ekonomiskt bistånd och
försörjningsstöd, skall ingå i den samlade organisationen. Förvaltningen har
uppdragit åt konsult Christina Svensson, Komrev, att ta fram förslag till beslut
när det gäller denna fråga.

Beskrivning och synpunkter på urvalet av verksamheter
Arbetsträningsverksamheterna inom IFO har byggts upp för att bidra till att
människor med sociala problem ska kunna komma in på arbetsmarknaden.
Verksamheterna riktar sig till vuxna personer med missbruks- och/eller andra
sociala problem, som under lång tid inte fungerat på arbetsmarknaden eller
inte haft något arbete och är i behov av försörjningsstöd eller andra sociala
stödinsatser. Socialtjänsten erbjuder arbetsträning under viss tid för att
personerna ska uppnå kraven för att stå till arbetsmarknadens förfogande och
bli aktuella för arbetsmarknadsåtgärder från Arbetsförmedlingen eller i
förekommande fall visar sig vara aktuella för rehabiliteringsinsatser från
Försäkringskassan. Insatsen ges som bistånd enligt Socialtjänstlagen och
socialsekreterare ansvarar för arbetsplan och uppföljning av insatsen för den
enskilde. Samarbetspartners är främst Arbetsförmedling och
Försäkringskassa.
I arbetsträning ingår att utföra de arbetsuppgifter som respektive verksamhet
ansvarar för och stor tonvikt läggs på social träning i arbetsgemenskap med
andra. Vid en positiv utveckling finns möjlighet att arbetsträna på en
arbetsplats.

Arbetsträningsverksamheten Ankaret
Verksamheten är organiserad i Stöd- och försörjningsenheten. Ankaret
innehåller tre enheter som utför arbetsuppgifter på uppdrag från olika
kommunala verksamheter. Verksamheten har ett välfungerande samarbete
med AF-resurs som gör kartläggning och eventuell utredning av
arbetshandikapp parallellt med arbetsträningen. Arbetsträning beviljas för sex
månader och kan förlängas upp till ett år. En arbetsledare finns vid varje enhet
och en samordnare ansvarar för att organisera arbetet, anskaffa uppdrag,
arbetsträning på arbetsplatser och för samarbete intern och externt.
-

Verkstad med sex platser åtar sig målning och renovering,
möbelreparationer och fastighetsskötsel

-

Cafeteria med sex platser bedriver catering och cafeteriaverksamhet
vid IFO och BUF

-

Textilverkstad i Slite med fem platser utför textila arbeten och
tapetseri.
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Synpunkter
En samlad organisation bedöms kunna ge klara vinster ur klientperspektiv för
den målgrupp Ankaret vänder sig till genom att den ger förutsättningar att
skapa en obruten kedja för arbetsträning via praktik och/eller utbildning till
ett framtida arbete och egen försörjning. Samorganisering med Arbetscentrum
ger tillgång till ett stort samlat kontaktnät med ökade möjligheter att finna
arbetsplatser för arbetsträning och praktik. Samorganisering med
vuxenutbildning kan förbättra möjligheterna att testa teoretiska kunskaper och
att skräddarsy utbildning. Det bedöms inte finnas hinder för att
arbetsträningsverksamheten Ankaret ingår i den samlade organisationen även
om Stöd- och försörjning fortsatt är organiserad inom IFO. Det är mycket
väsentligt att överenskommelser om samverkan med Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan kommer till stånd.

Arbetstränings-/sysselsättningsverksamhet för personer med
missbruksproblem.
I Beroendeverksamhetens regi drivs arbetstränings- och sysselsättningsverksamhet riktad till personer med pågående eller tidigare missbruksproblem
som hamnat utanför den vanliga arbetsmarknaden. Oftast ges insatsen i en
sammanhållen vårdkedja i kombination med andra öppenvårdsinsatser som
boendestöd, behandlingskontakt med socialsekreterare i Missbrukarvårdsenheten eller alkoholrådgivare vid Alkohol- och drogrådgivningen.
Verksamhetschefen vid Beroendeverksamheten ansvarar för samordning av
verksamheterna.
-

Skogsgruppen Visby har sex-åtta platser och utför arbetsuppgifter i
Länsstyrelsens uppdragsverksamhet inom landskapsvård och
skogsproduktion. I enheten finns en arbetsledare och två personer
anställda i OSA (Offentligt skyddat arbete) arbetar i Skogsgruppen.

-

Skogsamgrupp Södra Gotland är ett projekt med åtta platser som
bedrivs med bas i Hemse. Projektet bedrivs sedan hösten 2005 med
hjälp av utvecklingsmedel från Länsstyrelsen för verksamhet som
syftar till att utveckla öppenvårdsinsatser för missbrukare och en
sammanhållen vårdkedja. Beroendeverksamheten köper
arbetsträningstjänsten av Skogsam, en verksamhet som bedrivs av
Länsstyrelsen. I projektet kombineras rehabilitering/sysselsättning
med andra öppenvårdinsatser från personal i Beroendeverksamheten.
Ansökan om utvecklingsmedel för 2006 pågår.

-

Vaktmästargruppen är ett projekt med sex-åtta platser och åtar sig
fastighetsskötsel inom IFO, framförallt i Beroendeverksamhetens
boenden. En arbetsledare är projektanställd och en person anställd i
OSA arbetar i gruppen. Verksamheten är kopplad till Alvar-projektet
som riktar sig till unga vuxna (18-27) med kraftig
beroendeproblematik, framförallt när det gäller narkotika. I projektet
kombineras sysselsättning med individuellt stöd, behandlingsinsatser
och boendestöd. Syftet är att utveckla metoder att växla långvarig vård
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på behandlingshem till ett flexibelt öppenvårdsalternativ på
hemmaplan. Länsstyrelsen har beviljat utvecklingsmedel för att starta
projektet. Ansökan om utvecklingsmedel för 2006 pågår.
Synpunkter
Arbetsträning för klienter i Beroendeverksamhetens målgrupp i en samlad
organisation ställer särskilda krav. Den enskilda klienten med pågående
beroendeproblematik och i vissa fall psykisk problematik har i regel en längre
väg till arbete och behöver med mycket stöd och tålamod få hjälp att via
sysselsättning och arbetsträning återknyta till arbetsmarknadsåtgärder.
Insatsen ingår i en vårdkedja med en stark koppling till en samlad öppenvård
och samarbetet med Beroendeverksamheten och andra enheter inom IFO samt
med psykiatrin behöver säkras i den samlade organisationen. Arbetsträningen
finansieras med statliga utvecklingsmedel som söks årligen i samarbete med
IFO. Det är viktigt att kraven på den enskilde inte höjs i en samlad
organisation så att IFO tvingas bygga upp en ny organisation för dem som
eventuellt faller utanför.

Flyktingmottagning och invandrarservice
Flyktingmottagning
Gotlands kommun har sedan 1985 tagit emot flyktingar som kommunplacerats. Den grupp som varit aktuell är personer som tagits emot som
kvotflyktingar, dvs. personer som genom organiserad överföring tas emot som
flyktingar, och förläggningsflyktingar samt anhöriga till dessa. Gotland har
också tagit emot personer som först kommunplacerats i en annan kommun,
men flyttat till Gotland under introduktionsperioden. Sedan 1999 har
kommunen en överenskommelse med Integrationsverket om mottagande av
c:a 25 personer per år. Överenskommelsen gäller kalenderårsvis
I överenskommelsen åtar sig kommunen att årligen planera för introduktion
och att samla stöd och insatser för flyktingarna i ett särskilt introduktionsprogram. Enskilda personers introduktionsprocess hålls samman i en
individuell introduktionsplan som utformas, följs upp och revideras
fortlöpande tillsammans med den enskilde. Statlig ersättning utgår i form av
en grundersättning per år och en schablonersättning per individ som utbetalas
under en tvåårsperiod. Schablonersättning avser att täcka kommunens ökade
kostnader för i genomsnitt tre och ett halvt år.
Flyktingmottagningen omfattar mottagning av nya flyktingar, bostadsanskaffning, ekonomiskt bistånd i form av introduktionsersättning, svenska
för invandrare (SFI), information och projekt av olika slag.
Kommunens flyktingmottagning är organiserad inom IFO:s Stöd- och
försörjningsenhet. En flyktingsamordnare ansvarar för verksamheten, bl.a. att
ta emot, göra introduktionsplaner, samordna introduktion och följa upp de
flyktingar som anvisas till kommunen. Den statliga ersättningen täcker
kostnaderna för de enskilda personerna under introduktionstiden.
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Flyktingmottagandet har varit lågt under den senaste tioårsperioden.
Efterfrågan på introduktionsplatser på Gotland har varit låg och under de
senaste sju åren har kommunen inte fått förfrågningar i nivå med
överenskommelsen med integrationsverket. I genomsnitt har 10 personer per
år tagits emot t.o.m. 2005. Inför 2006 ökade behovet och integrationsverket
önskar teckna en tillfällig och särskild överenskommelse med Gotlands
kommun om utökat mottagande för år 2006. SON har avslagit
Integrationsverkets framställan på grund av brist på bostäder.

Invandrarservice
Flyktingsamordnaren ansvarar för service till nyanlända invandrare i form av
information och stöd att få kontakt med rätt instans för olika behov samt
tolkservice vid myndighets- och sjukvårdskontakter.
Flyktingsamordnaren ansvarar också för information till andra myndigheter i
frågor som rör invandrares rättigheter och skyldigheter liksom för information
till kommuninvånare, skolor och arbetsplatser i integrationsfrågor.
Gotlands kommun tillämpar inte Integrationsverkets rekommendation att
målen för introduktion bör omfatta alla nyanlända i behov av introduktion.
Synpunkter
Introduktion av nyanlända, vare sig det gäller flyktingar eller andra
invandrare har en mycket stark koppling till utbildning och möjlighet att få
erfarenheter i arbetslivet. Grunden för goda introduktionsinsatser är att den
enskilde får individuellt anpassade insatser i form av utbildning, praktik eller
arbete. Flyktingmottagning och Invandrarservice är verksamheter som
bedöms vinna mycket på att ingå i den samlade organisationen utifrån
synsättet att den enskilde är en tillgång för samhället och arbetsmarknaden i
stället för att vara en bidragstagare. De viktigaste aktörerna finns i den
föreslagna samlade organisationen. För snabba och bra introduktionsinsatser
behöver samverkan och samarbete med arbetsförmedlingen säkras.

Sociala arbetskooperativ
Sociala arbetskooperativ bildas av människor som av olika anledningar inte
kan få arbete på annat sätt och där vinstintresset är underordnat syftet att
tillgodose lokala sociala behov och deltagarnas utveckling och delaktighet.
Verksamheten ägs och styrs av personer som själva är berörda och är
organiserad som en ekonomisk förening med styrelse och en självständig
ekonomi med utgifter och inkomster för utfört arbete och försäljning.
Medlemmarna beslutar om hur eventuellt överskott ska användas
Inom SON finns tre sociala arbetskooperativ. SON bidrar med lokaler och
handledare som är anställda av kommunen. Verksamheten är organiserad i
Daglig verksamhet i OOF. Personer som har behov av handledare anvisas
efter beslut enligt SoL eller LSS av socialsekreterare vid IFO eller
handläggare vid Handläggarenheten. Tolv personer får sitt beslut om daglig
verksamhet enligt LSS verkställt genom plats i de sociala arbetskooperativen.
Personer kan även anvisas av Arbetscentrum, Arbetsförmedlingen,
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Försäkringskassan och Samhall. I regel blir personerna så småningom
medlemmar i kooperativet.
Ett socialt arbetskooperativ är organiserat inom psykiatriska kliniken i HSN
och omfattas inte av denna redovisning.
-

Kastanjeblomman
Kooperativet riktar sig i första hand till personer med psykiskt
funktionshinder. Sju-åtta kooperatörer driver caféverksamhet vid
Konstskolan i Visby. En handledare är anställd.

-

Lövstakooperativet
Kooperativet har sin utgångspunkt på Lövsta och utför arbete inom
snickeri, trädgård, betongarbete och renoveringar. 17 kooperatörer
ingår, varav sex med LSS-beslut, åtta med SoL-beslut via IFO eller
Handläggarenheten, tre via respektive Samhall, Arbetscentrum och
Arbetsförmedlingen. Två handledare är anställda.

-

Suderviljan
Kooperativet utför trädgårdsarbete och driver Växthuset i Klintehamn
med 19 kooperatörer, varav sex med LSS-beslut, två med SoL-beslut
via IFO, fyra med lönebidragsanställning via Arbetscentrum, två via
Arbetsförmedlingen, två via Samhall, två via Försäkringskassan. En
kooperatör har anställning med lönebidrag från kooperativet. Två
handledare är anställda.

Synpunkter
En av grundtankarna med sociala arbetskooperativen, att var och en kan
arbeta hundra procent av sin förmåga, stämmer väl överens med visionen för
den samlade organisationen. Sociala arbetskooperativ i en samlad
organisation kan ge mera tydlighet i att det är arbete som utförs och
rekryteringsbasen kan breddas med andra ingångar än den från socialtjänsten.
Nya grupper av medarbetare kan tas emot vilket bedöms gynna kooperativens
utveckling. De handledare som idag är anställda finns till för att stödja
kooperatörer som anvisas av socialtjänsten. Om resurserna förs över till den
samlade organisationen behöver särskilda avtal ingås om anvisningsrätt för
socialtjänsten till de sociala arbetskooperativen. Frågan om ansvar enligt
Hälso- och sjukvårdslagen för sjukvård t.o.m. sjuksköterskenivå för personer
med beslut om Daglig verksamhet enligt LSS behöver beaktas.
Tidpunkt och former för övergång
Styrgruppens föreslår som startdatum för den samlade organisationen
2007-07-01. Den föreslagna tidpunkten bedöms lämplig för samtliga
föreslagna verksamheter.
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Ekonomi och personal
Verksamhet
Stöd- och försörjning, IFO
Ankaret
Beroendeverksamheten, IFO
- Skogsgrupp Visby
- Skogsamgrupp södra Gotland
- Vaktmästargrupp
Stöd- och försörjning, IFO
Flyktingmottagning och
Invandrarservice
Daglig verksamhet OOF
- Kastanjeblomman
- Lövstakollektivet
- Suderviljan

Nettobudget
1 695 tkr

Personal
4

379 tkr
1
0*
0* 1 (projektanställd)

OHkostnader
-

-

0**

1

-

480 tkr
876 tkr
858 tkr

1
2
2

-

* Verksamheterna finansieras med statliga utvecklingsmedel.
** Verksamheten finansieras helt med statsbidrag.
OH-kostnader ingår i respektive verksamhets nettobudget med undantag för
viss lokalkostnad för Ankaret som ingår i kostnad för hyra av IFO-huset.

Annica Winberg
Socialdirektör

Britt Marie E Eriksson
Utvecklingsledare
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Social- och omsorgsförvaltningen
Britt Marie E Eriksson

Social- och omsorgsnämnden

En samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete
Kommunstyrelsens arbetsutskott har hemställt om social- och
omsorgsnämndens synpunkter på Slutrapport - En samlad organisation för
vuxnas utveckling, lärande och arbete.
Följande ska särskilt belysas
- Urval av verksamheter som föreslagits ingår i den samlade
organisationen och eventuellt ytterligare verksamheter som bör tillföras
- Tidpunkt och form för övergång till den nya organisationen
- Översiktlig beskrivning av respektive verksamhets omfattning;
ekonomi och personal inkl OH som föreslås ingå/föras över
Föreslagna verksamheter inom social- och omsorgsnämnden område är
- Arbetsträningsverksamheterna i Stöd- och försörjningsenheten och i
Beroendeverksamheten inom Individ- och familjeomsorgen (IFO),
- Flyktingmottagning och Invandrarservice i Stöd- och
försörjningsenheten inom IFO och
- Sociala arbetskooperativ i Daglig verksamhet inom Omsorg- om
funktionshindrade (OOF)
Förvaltningen har tagit fram beskrivning och synpunkter på urvalet av
verksamheter som föreslås ingå i den samlade organisationen.
Frågan om Stöd- och försörjningsenheten, som bl.a. ansvarar för ekonomiskt
bistånd och försörjningsstöd, skall ingå i den samlade organisationen utreds
separat.

Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

Telefax

Internetadress

E-postadress

621 81 VISBY

Bredgatan 2, Visby

0498-26 90 00

0498-20 49 70

www.gotland.se

son@son.gotland.se

Ekonomi och personal för verksamheter som föreslås ingå/föras över
Verksamhet
Stöd- och försörjning, IFO
Ankaret
Beroendeverksamheten, IFO
- Skogsgrupp Visby
- Skogsamgrupp södra Gotland
- Vaktmästargrupp
Stöd- och försörjning, IFO
Flyktingmottagning och
Invandrarservice
Daglig verksamhet OOF
- Kastanjeblomman
- Lövstakollektivet
- Suderviljan

Nettobudget
1 695 tkr

Personal
4

379 tkr
1
0*
0* 1 (projektanställd)

OHkostnader
-

-

0**

1

-

480 tkr
876 tkr
858 tkr

1
2
2

-

* Verksamheterna finansieras med statliga utvecklingsmedel.
** Verksamheten finansieras helt med statsbidrag.
OH-kostnader ingår i respektive verksamhets nettobudget med undantag för
viss lokalkostnad för Ankaret som ingår i kostnad för hyra av IFO-huset.

Förslag till beslut lämnas vid sammanträdet.

Annica Winberg
Socialdirektör
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1 Uppdrag
Social och omsorgsförvaltningen har genom dess Socialdirektör gett
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers , Komrev i uppdrag att genomföra en utredning i
samband med remissomgång innebärande social - och omsorgsnämndens
ställningstagande avseende ”En samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och
arbete”.
Utgångspunkten är att med ovanstående utredningsförslag som grund utreda
försörjningsstödsenheten (SOF) inom Individ och familjeomsorgens
organisationstillhörighet.
Följande frågeområden skall belysas;
1. Hur ser de juridiska förutsättningarna/möjligheterna ut för
försörjningsstödsenheten utifrån utredningsförslaget
2. De organisatoriska förutsättningarna utifrån rådande måldokument både nationellt
och lokalt.
3. Den operativa/genomförandeorganisationens synpunkter(Stöd och
försörjningsstödsenheten SOF)

2 Sammanfattning
Utifrån utredningsförslaget” En samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och
organisation” kan följande konstateras avseende Stöd och försörjningsstödenheten inom
Social och omsorgsförvaltningens förutsättningar att ingå i denna nämnda organisation:
De juridiska förutsättningarna/möjligheterna att SOF ingår som en del i en ny förvaltning
finns.
fri nämndorganisation råder i en kommun
kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som
kommunfullmäktige bestämmer.
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en nämnds verksamhetsomfattning regleras i ett reglemente. Utformningen bör
utgå från kommunalrättsliga utgångspunkter och dels utifrån
lämplighetssynpunkter

Med hänsyn till sekretessen och socialtjänstens särskilda uppdrag gäller ett antal
förutsättningar.

utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet,
disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande så kallad
myndighetsutövning råder inom socialtjänsten. Särskilda regler gäller vid
myndighetsutövning och måste beaktas.
Socialtjänsten oavsett organisationstillhörighet omfattas av sekretess1 enligt
huvudregeln i 7 kap.4 § sekretesslagen
Skilda sekretessområden mellan gamla IFO och kvarvarande socialnämnden
gentemot den ”nya”nämnden med SOF uppstår
I den ”nya” nämnden kommer socialtjänstverksamhet utföras i ett
verksamhetsområde/förvaltning där SOF har sekretess och övrig verksamhet i
princip saknar sekretess
Ett nytt socialregister måste skapas i den ”nya ”organisationen(socialnämnden)
Dokumentationen inom socialtjänstens verksamhet måste ske skild från övrig
verksamhet och ett eget system för detta måste skapas inom den ”nya” nämnden
Risken för en försvagad helhetssyn inom socialtjänsten genom att
försörjningsstödet bryts ut måste överbryggas
Risker finns för att juridiska problem i förhållande till socialtjänstlagen uppstår om
särskild arbetmarknadsmodell används. Arbetsmetoden om krav på aktivitet först
innan prövning om försörjningsstöd sker och eventuellt beslut om anvisad praktik
etc. är i nuläget juridisk komplicerad.
De organisatoriska förutsättningarna för SOF att ingå i den ”nya” organisationen
utifrån måldokumenten både nationellt och lokalt finns.

1

Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen(1980:657)
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klarläggande av uppdrag, ansvar, sekretess, interna arbetsmetoder,
riktlinjer och rutiner, etc är dock en förutsättning.
Personalgruppen inom SOF/de som intervjuats från övriga IFO är positiva till den nya
föreslagna organisationen enligt styrgruppens förslag, men negativa till att SOF skall ingå.
Åtgärdskedjan kan utvecklas genom ny organisation, bättre flöden och vidareutveckling
av samverkan kan ske uppger man. Det är bra med dagens lokalisering av unga vuxna
”gruppen”. Närheten till AF utgångspunkt för denna samverkan
Man är negativa till att SOF skall ingå i den ”nya” organisationen
Man betonar juridiska , professionella, metodmässiga tveksamheter
Lokalisering med AF försvinner antar man, den samverkan som idag är
viktig för målgruppen unga vuxna
Målgruppens storlek. Målgruppsinventering har skett inom SOF av de
personer (117st) som under hela 2005 levt på försörjningsstöd( avser ca 9
miljoner totalt) på grund av olika svårigheter. Inventeringen visar
pågående planering eller pågående insatser av olika slag. Övrigt
försörjningsstöd har utgått till målgrupper som av andra anledningar än
långvarig arbetslöshet(avser ca 33 miljoner) varit berättigade till
försörjningsstöd under delar av året.
Utifrån ovanstående sammanfattas följande omständigheter som ut redovisar som fördelar
och nackdelar med att SOF:s enhet för försörjningsstöd ( dvs. de som arbetar med
ekonomiskt bistånd utifrån ett myndighetsutövande perspektiv) tillhör den nya
organisationen.

Fördelar

Nackdelar

Helhetssynen; med SOF i den nya nämnden
får det sociala arbetet en plats på agendan
och kan verka på en bredare arena. Ifo:s
”samhällskompetens” får möjligheter att tas
tillvara på ett utvecklande sätt.

Risken för en försvagad helhetssyn om inte
all IFO-verksamhet finns i samma nämnd

I en nämnd har man ett samlat ansvar

Två socialnämnder skapas i kommunen ;

Kan överbryggas, synsätt, nära samarbete
viktigt mellan ”gamla och nya nämnden”
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utifrån olika yrkesprofessioner att utföra
det uppdrag som nämnden svarar för.

skilda administrativa system, nya
sekretessgränser skapas.

Uppföljningen sker gemensamt.

Kan överbryggas med klarläggande av
uppdrag, ansvar sekretess, interna
arbetsmetoder, riktlinjer och rutiner mm

Samhällsutvecklingen nationellt och
internationellt; arbetslinjen, nya medel från
EU 2007. Tillväxt på agendan.

Lokalfrågan; viktigt vilka verksamheter
som samlokaliseras. Arbetsförmedlingen
ses som en viktig samlokaliserande
verksamhet om inte kan det innebära
nackdelar för det redan etablerade
samarbetet runt unga vuxna…

Viktigt med det sociala arbetets delaktighet
i utvecklingsarbetet.

Övrigt
En särskild utredning2 med uppdrag att göra en översyn av de insatser samhället erbjuder
personer i arbetsför ålder som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöds och som
med hjälp av olika insatser bedöms kunna få ett arbete. Utredaren skall föreslå åtgärder
som underlättar övergången från bidragsberoende till försörjning i eget arbete.
Utredaren skall beakta att personer som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd
står olika långt ifrån arbetsmarknaden och därmed har varierande behov av insatser.
Vidare skall utredaren kartlägga och analysera de faktorer av juridisk, organisatorisk,
ekonomisk och kulturell karaktär som påverkar samverkan mellan stat kommun samt
utifrån detta fastställa om det finns behov av förändringar i gällande regelverk.
En första rapport väntas komma i januari 2007.

2

Dir. 2005:10

5

Utifrån ovanstående anser ut;
Att inga juridiska hinder finns angående SOF:s organisationstillhörighet i den” nya”
nämnden men att ett antal omständigheter talar för att man bör genomföra förändringen ;
organisationsinförandet av SOF i den ”nya” organisationen i ett steg 2
vikten av att en klar och tydlig åtgärdskedja skapas innan SOF:.s inträde med en
arbetsmetod där ev juridiska tveksamheter klarlagts bl.a. avseende ingången för
den enskilde samt avseende sekretess, ansvarsfrågor och informationsflöden.
Bygg åtgärdskedjan inom den nya nämnden först för att undvika framtida
tillämpningsproblem i relation till SOF:s verksamhetsområde d.v.s.
myndighetsutövningsproblematikens uppbyggnadsprocesser kan ta för mycket tid i
anspråk i relation till uppbyggnad av övrig operativ konkret verksamhet enligt
styrgruppens förslag
Vidare föreslår ut
att Social och omsorgsnämnden nogsamt följer kommitté arbetet; från socialbidrag
till arbete.
att samverkan mellan SOF och den ”nya” organisationen intensifieras för att
åtgärdskedjan skall bli så effektiv som möjlig.

3 Genomförande
Inledande möte med uppdragsgivare
Dokumentgenomgång av nationellt och lokalt material
Intervjuer med berörda
Samtal med huvudsekreteraren i Kommittén Från socialbidrag till arbete

4 Bakgrund

I en rapport från ledningskontoret kallad ”arbetsmarknads politiska åtgärder ”2004-02-01
redovisades ett antal förbättringsområden med anledning av tidigare
utredningar/omvärldsbevakningar både lokalt och regionalt:
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”
Stora viktiga politikområden som regional utveckling och vuxenutbildning är inte
engagerade i den kommunala arbetsmarknadspolitiska processen
Samverkan mellan myndigheter och olika berörda grupperingar har brister
Den kommunala hanteringen av praktikplatser saknar samordning
Sammantaget finns en potential till förbättring utifrån effektivitetssynpunkt, där
främst de kommunala resurserna utnyttjas bättre”

Av slutrapport 2006-05-16 ” En samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och
arbete” framgår att framtida organsiation föreslås omspänna verksamheter som idag finns
inom socialtjänsten, barn och utbildningsförvaltningen samt under kommunens konsult
och servicekontor(KSK)
Den samlade organsiationen föreslås:
”
kunna sälja tjänster inom Gotlands kommun: internutbildning,
omställning/bemanning, rehabilitering och anpassning.
samarbeta med Folkhögskolan
fördjupa samverkan med Stöd- och försörjning SOF med Psykiatrin inom HSF,
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inkl Finansiell samordning”
Den samlade organisationens verksamhetsidé beskrivs med utgångspunkt från” centrala
begrepp som bör ingå och ligga till grund för en gemensam värdegrund och gemensamt
synsätt
”En ingång”- ett samlat grepp med individens behov i fokus
Insatser för att stimulera individens egen förmåga och vilja att ta ansvar för sin
egen utveckling
Samverkan med olika aktörer inkl. smidiga övergångar mellan aktörer internt och
externt
Minska samhällets kostnader genom att öka individernas konkurrenskraft på
arbetsmarknaden
Tillväxt- matcha insatser utifrån kommande arbetskraftsbehov”

Den samlade organisationens betydelse för olika parter beskrivs i förslaget
Individen
En ingång, komma rätt från början och ej hamna utanför
Olika insatser utifrån, en samlad individuell handlingsplan, ökad måluppfyllelse
Gemensamt bemötande och tydligare egenansvar, man växer och utvecklas
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Kommunen
Tydligare mål och uppföljning, mer för pengarna
Internt utvecklad samordning och samverkan, mer för pengarna
Medarbetaren
Kontakt med nya kunskaper och erfarenheter, metodutveckling och nyskapande
Nya samordnade verksamheter, chans till rörlighet och ytterligare personlig
utveckling
Externa samverkansparter
Tydlig rollfördelning och ökat gemensamt ansvarstagande genom
överenskommelser mellan kommunen – A F-FK, mer ”samlade” resurser
Social och omsorgsnämnden vill belysa Stöd och försörjningsstödsenheten (SOF)
förutsättningar att ingå i ovan beskrivna organisation.

4.1

Organisatoriska förutsättningar utifrån rådande ”måldokument”

4.1.1 Socialtjänstlagen(en direkt styrande reglering av en för kommunen
obligatorisk verksamhet)
”Med social tjänst bör avses varje social insats som socialnämnden svarar för och som
direkt eller förmedlat tjänar den enskilde och utgör medel för verksamhetens
måluppfyllelse.”3
Av socialtjänstlagens4 portalparagraf framgår att socialtjänsten skall främja människors
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i
samhällslivet
Att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser, främja den enskildes rätt till
arbete, bostad och utbildning är andra viktiga mål.
Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. Inom verksamheten skall det finnas
personal med lämplig utbildning och erfarenhet.
Verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitén.

3

Prop 1979/80:1 sid 154

4

Socialtjänstlagen(2001:453)
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Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans med
honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med
organisationer och andra föreningar.
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för
sin livsföring i övrigt.
Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i
av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den
enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
De personer som omfattas av bestämmelsen i 4 kap 4§ sol är i första hand ungdomar under
25 år och personer som fyllt 25 år men som av särskilda skäl är i behov av
kompetenshöjande insatser
Regeringen betonar att den kompetenshöjande verksamheten ska vara individuellt
utformad och att man därför inte kan kräva att den enskilde deltar i en verksamhet från
första dagen som bistånd ges för5Det är inte meningen att 4 kap 4 § Sol ska tillämpas i de
fall problemen är av annan och mer personlig natur, såsom allvarliga missbruksproblem
eller andra klart uttalade sociala problem
I socialtjänstlagens bestämmelser som rör särskilda grupper framkommer att nämnden
skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som
andra. Nämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och
får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.
4.1.2 Lokala måldokument Individ och familjeomsorgen
Individ och familjeomsorgen har i arbetet med ekonomiskt bistånd ett antal effektmål som
också brutits ned i produktionsmål.
Effektmål 2 handlar om att personer som står utanför arbetsmarknaden och som inte
kommer ifråga för arbetsmarknadsåtgärder ska ges möjligheter till arbetsträning eller
annan meningsfull sysselsättning. Produktionsmålet handlar om att 80% av klienter med
behov av arbetsträning/meningsfull sysselsättning erbjuds den insatsen inom tre månader

5

Prop.1996/97:124 s 77 beskriven i Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsen 2004.
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från det att behovet uppstod. Verksamhetsberättelsen i bokslut 2005 beskriver att målet
inte till fullo är uppfyllt på grund av ibland långa väntetider till Ankaret(IFO:s egen
verksamhet)
Av styrkort för Individ och familjeomsorgen framgår att en av de övergripande
strategierna är att aktivt samverka med kommunala verksamheter, myndigheter och
frivillig organisationer. Styrkortet ”rimmar” i övrigt med socialtjänstlagens såväl den
framtida organsiationen för vuxnas utveckling, lärande och arbete” mål och intentioner6

4.1.3 Den svenska arbetsmarknadspolitiken
Målet för den svenska arbetsmarknadspolitiken är att bidra till välfärden genom att
underlätta för fler människor att komma i arbete och därigenom bidra till ökad tillväxt
”Den svenska arbetsmarknadspolitiken skall medverka till att
1. arbetssökande snabbt sammanförs med vakanta platser
2. öka de arbetslösas kunskaper
3. stödja dem som har det svårast att få ett arbete och
4. ge inkomsttrygghet under en övergångsperiod vid ofrivillig arbetslöshet
Genom dessa insatser ska arbetsmarknadspolitiken bidra till tillväxt, ökad sysselsättning
och ett konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet samt skapa förutsättningar för
flexibilitet, trygghet och delaktighet samt jämställdhet mellan kvinnor och män i
arbetslivet.
Arbetsmarknadsverket skall utföra den första av ovanstående uppgifter, men inom de
övriga uppgifterna spelar kommunerna en avgörande och t.o.m. en lagstadgad roll för att
effektivt bidra till målen. En samverkan på det lokala planet med utgångspunkt från dessa
tre uppgifter mellan kommuner, arbetsmarknadsverket och andra aktörer är därför
nödvändig7
4.1.4 Den framtida föreslagna organisationens måldokument
Se tidigare beskrivning

6

Vid intervjuer med såväl IFO-chef samt verksamhetschef, biträdande verksamhetschef
och medarbetare inom SOF har denna bild bekräftats.

7

Fler jobb och fler i jobb 2004-02-04 Svenska kommunförbundet och
Landstingsförbundet.
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4.2

Juridiska förutsättningar/möjligheter

4.2.1 Fundamentala utgångspunkter
Nämndorganisation
I princip råder fri nämndorganisation i en kommun. Kommunallagen reglerar den politiska
nämndsorgansiationen. Justitieombudsmannen och Socialstyrelsen har närmare uttalat i
fråga om tjänstemannaorganisationen när skilda verksamhetsgrenar med olika sekretess
blandas
Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som
kommunfullmäktige bestämmer.

Reglemente
En nämnds verksamhetsomfattning regleras i ett reglemente. Frågan om reglementena och
dess utformning kan belysas närmare dels utifrån kommunalrättsliga utgångspunkter och
dels utifrån lämplighetssynpunkter

Myndighetsutövning
Inom socialtjänsten utövas myndighetsutövning som innebär följande:
Utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet,
disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande.
1.
2.
3.
4.

Befogenhet gentemot enskild fysisk eller juridisk person
Hantering som mynnar ut i bindande beslut, dvs. också utredningar
Befogenheten grundad på speciallag
Ensidiga myndighetsbeslut

Vid myndighetsutövning bör man tänka på sekretess och ansvarsfrågor samt hur
informationsflödena skapas.
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Sekretess
Socialtjänsten oavsett organisationstillhörighet omfattas av sekretess8 enligt huvudregeln i
7 kap 4§ sekretesslagen.9 Sekretess gäller för uppgifter om en enskild personliga
förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller
någon närstående till honom lider med. Sekretessen omfattar såväl skriftliga som muntliga
uppgifter.

Med socialtjänst menas i Sekretesslagen mening verksamhet enligt lagstiftningen om
socialtjänst och ”ärenden om bistånd åt asylssökande och andra utlänningar, ärenden om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar”10
Skyldiga att iaktta sekretess är alla som deltar eller har deltagit i en myndighets
verksamhet: anställda(fast anställda, vikarier) och uppdragstagare(även tolkar och
översättare).
Handläggning och dokumentation
I samband med handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SOL gäller
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd11
5 kap 5§ reglerar utlämnande av uppgifter och 6 kap1§ reglerar dokumentationen i
samband med genomförandet av insatser.
Oavsett organisationstillhörighet, skall genomföranadet av insatser som beviljats som ett
bistånd enligt socialtjänstlagen dokumenteras i en journal.
Av ens journal som tillhör en annan nämnd än den beslutande eller en enskild verksamhet
bör det dessutom framgå vilka uppgifter som, efter en prövning enligt bestämmelserna i

8

Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen(1980:657)

9

Jo har uttalat att blandad verksamhet med olika sekretess ställer krav på en välordnad
och tydlig förvaltningsorganisation. JO:s ämbetsberättelse 1999/2000 si d 272;
organsiationen får inte ges sådant utförande så att problem uppstår (särskilt med hänsyn
till sekretessen) så att allmänhetens förtroende skadas.
10

Socialstyrelsen 2002, broschyr, åtta sidor om sekretess inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten

11

SOSFS 2006:5(S), 8 kap 5 § socialtjänstförordningen (2001:937)
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sekretesslagen(1980:100) eller bestämmelserna om tystnadsplikt i 15 kap 1§ Sol12 har
lämnats till den nämnd som har fattat beslut i ärendet. Av en sådan journal bör det även
framgå när och till vem uppgifterna har lämnats.
4.2.2 Juridiska förutsättningar, lokal organisation avseende SOF.
Vid ny nämndorganisation innehållande Stöd och försörjningsstödsenheten måste ett antal
frågeställningar avseende den juridiska tillämpningen klarläggas.
Uppdraget för Stöd och försörjningen måste tydliggöras och eventuella uppdrag som idag
SOF ansvarar för utifrån ett helhetsperspektiv för hela IFO bör diskuteras ny form för.
Skilda sekretessområden mellan gamla IFO och den ”nya”nämnden med SOF uppstår.
I den ”nya” nämnden kommer förvaltningen att bestå av socialtjänst verksamhet som har
sekretess och övrig verksamhet som i princip saknar sekretess.

Socialregister hanteringen måste ske enskilt i den ”nya” nämnden och även från övriga
IFO.
Dokumentationen avseende socialtjänst måste ske skild från annan verksamhet
De övergripande målen och värderingarna för socialtjänsten – bl.a. helhetssynen,
respekten för självbestämmandet och integriteten – måste följas och vara utgångspunkten
för både planering och organisation av olika insatser och inte minst vid mötet med
klienterna.
Risken för en försvagad helhetssyn inom socialtjänsten som kan bli följden av en
organsiationsförändring har påtalats av Socialstyrelsen i lägesrapport 2005.
Myndighetsutövningen avseende särskilt sekretess- och ansvarsfrågor samt
informationsflöden blir viktiga att belysa. Arbetsmetodiken är en viktig ingrediens i
samband med en ”ny ” organisationsmodell.
Risken för juridiska problem i förhållande till socialtjänstlagen finns om man tänkt sig
arbeta med en arbetsmarknadsmodell exempelvis ”en ingång”. Gränsytorna mellan
myndighetsutövning i form av anvisning av kompetenshöjande verksamhet och praktik

12

Gäller enskilt bedriven verksamhet, eller familjerådgivning
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kontra andra former av arbetsmarknadsverksamhet måste också tydliggöras i relation till
lagstiftningen.

4.3

Den operativa/genomförandeorganisationens synpynkter

Intervjuer har genomförts med social och omsorgsnämndens ordförande, socialdirektör,
Individ och familjeomsorgschef(IFO), ledning och medarbetare på SOF samt ledning och
medarbetare inom barn och familjeområdet(IFO).
Ett inledande möte har också genomförts med projektledare för utredningen samt en
representant från projektgrupen tillika verksamhetsledare från Arbetscentrum.
Ut har också tagit del av den SWOT-analys som SOF genomfört med anledning av
eventuell ändrad organisations- tillhörighet samt en kartläggning hur den aktuella
målgruppen inom SOF ser ut.
SOF:s personal är positiva till den ”nya” föreslagna organisationen utifrån styrgruppens
förslag, men vill inte att SOF ingår i den samma.
Man uppger att man har ett bra samarbete med Arbetscentrum idag, men ser att den ”nya”
organisationen kan bidra till ännu bättre flöden och utvecklad samverkan.
Unga vuxnas placering på AC med AF är viktig, om SOF skulle ”in” i organisationen blir
det problem med lokalerna. AF samverkan fungerar när det gäller unga vuxna - man sitter
sida vid sida idag. Lokaliseringen är en utgångspunkt för denna samverkan.
Ett antal punkter anser man talar mot SOF.s ändrade organisationstillhörighet
juridiska tveksamheter; sekretessgränser, socialregister, it-system, risken för att
helhetssynen går förlorad, ny socialnämnd måste tillskapas
professionella tveksamheter; arbetet med försörjningsstöd är ett viktigt socialt
förändringsarbete där samverkan med övriga IFO är viktig,” ja till och med A och
O”. Tillhörigheten stärker yrkesrollsidentiteten. Kompetensutveckling sker idag
tillsammans, barnperspektivet, styrkortsarbete etc. om man splittras utveckling av
olika riktningar, det sociala arbetet kan bli lidande.
metodmässiga tveksamheter; myndighetsutövning som måste följas, två skilda
sociala nämnder skall fatta beslut, hur göra med gemensamma ärenden som man
idag tar upp gemensamt?.
Socialsekreterarnas anställningsförhållanden, är nu anställda av Socialnämnden
och IFO, vill fortsätta vara detta.
Målgruppens storlek. Målgruppsinventering har skett inom SOF av de personer
(117st) som under hela 2005 levt på försörjningsstöd( avser ca 9 miljoner totalt)
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på grund av olika svårigheter. Inventeringen visar pågående planering eller
pågående insatser av olika slag. Övrigt försörjningsstöd har utgått till målgrupper
som av andra anledningar än långvarig arbetslöshet(avser ca 33 miljoner) varit
berättigade till försörjningsstöd under delar av året.

Samtliga intervjuade inom IFO verksamheten beskriver och betonar det positiva
samarbete som finns inom enheten. Man är orolig att detta samarbete inte kan
upprätthållas om SOF övergår till en annan organisation som då kan innebära att
helhetssynen förloras.
Man lyfter också fram det externa samarbetet som man tycker fungerar bra- men
naturligtvis kan utvecklas ytterligare.
”Varför inte ta förändringen i två steg” genomför styrgruppens förslag och avvakta SOF:s
organisationsbyte i så fall till dess att denna organisation satt sig är synpunkter som
framkommer.

5 Slutsats och bedömning
Utifrån utredningsförslaget” En samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och
organisation” kan följande konstateras avseende Stöd och försörjningsstödenheten inom
Social och omsorgsförvaltningens förutsättningar att ingå i denna nämnda organisation:
fri nämndorganisation råder i en kommun
kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som
kommunfullmäktige bestämmer.
en nämnds verksamhetsomfattning regleras i ett reglemente. Utformningen bör
utgå från kommunalrättsliga utgångspunkter och dels utifrån
lämplighetssynpunkter
utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet,
disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande så kallad
myndighetsutövning råder inom socialtjänsten. Särskilda regler gäller vid
myndighetsutövning och måste beaktas exempelvis;
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Röstplikt för politiker (4 kap. 21 § kommunallagen)
Särskilda handläggnings- och dokumentationsregler (förvaltningslagen och 11 kap.
socialtjänstlagen)
Tjänstefel (20 kap. 1 § brottsbalken)
Skadestånd (fel och försummelse, 3 kap. 2 § skadeståndslagen samt felaktiga upplysningar
och råd, 3 kap. 3 § samma lag)
Socialtjänsten oavsett organisationstillhörighet omfattas av sekretess13 enligt
huvudregeln i 7 kap 4 § sekretesslagen
Skilda sekretessområden mellan gamla IFO och den ”nya”nämnden med SOF uppstår
I den ”nya” nämnden bedrivs socialtjänstverksamhet i ett verksamhetsområde/förvaltning
där SOF har sekretess och övrig verksamhet i princip saknar sekretess14.
Ett eget socialregister måste skapas
Ett eget dokumentationssystem måste finnas, skilt från annan verksamhet inom
”nya” nämnden. Arbetsmarknadsområdet och Socialtjänstområdet kan inte
dokumentera i samma system. Nytt system måste skapas skilt från övriga IFOsystemet. (Två socialnämnder skapas)

Risken för en försvagad helhetssyn inom socialtjänsten genom att
försörjningsstödet bryts ut måste överbryggas
Personer kan vara i behov av försörjning i kombination med andra stödåtgärder av mer
omfattande karaktär för att kunna leva ett självständigt liv. Det kan t.ex. handla om
rehabilitering, eller annat stöd för att bli självförsörjande. Med social rehabilitering avses
råd , stöd, service, sysselsättning och behandling.

13

Sekretesslagen (1980:100) och sekretessförordningen(1980:657)

14

Viktigt att beakta i samband med verksamhet där myndighetsutövning finns blandad
med ”vanlig” verksamhet är sekretess- och ansvarsfrågor samt informationsflöden

16

Risker finns för juridiska problem i förhållande till socialtjänstlagen om särskild
arbetmarknadsmodell används(en ingång) Arbetsmetoden om krav på aktivitet
först innan prövning om försörjningsstöd sker och eventuellt beslut om anvisad
praktik etc. är i nuläget juridiskt komplicerat.
Arbetsmetoden- en ingång15 som den ”nya” nämnden har som verksamhetsidé kan
föreslås den enskilde , men kan inte med nuvarande lagstiftning egentligen ställas som
krav innan ansökan om försörjningsstöd. Den enskilde har rätt att ansöka och få sin
ansökan om försörjningsstöd behandlad snarast.
”Bestämmelsen i 4 kap. 4 § Sol var inte lagstiftarens intention att användas på äldre
arbetssökande försörjningsstödstagare, men rättsfall saknas från Regeringsrätten vilket
innebär att oklarhet råder kring om kraven kan anses vara förenliga med lagstiftningen.
Lagstiftarens intentioner var att bestämmelsen skulle tillämpas på ungdomar som inte fått
fäste på arbetsmarknaden, inte får någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd och inte kommit
igång med en utbildning som kan leda fram till ett framtida arbete
Vid beslut enligt 4kap4§ Sol skall samråd ske med länsarbetsnämnden innan beslut fattas
om praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.”16
De organisatoriska förutsättningarna för SOF att ingå i den ”nya” organisationen
utifrån måldokumenten både nationellt och lokalt finns. Förutsättningar är dock
klarläggande av uppdrag, ansvar, sekretess, interna arbetsmetoder, riktlinjer och
rutiner, etc.
Personalgruppen inom SOF/de som intervjuats från övriga IFO är positiva till den
nya föreslagna organisationen enligt styrgruppens förslag, men negativa till att
SOF skall ingå.

15

Definitionen ”en ingång” tolkas som att den enskilde direkt kommer in i jobbaktivitet av
ngt slag

16

Lokal samverkan i arbetsmarknadspolitiken, möjligheter och gränser SKL 2005
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Utifrån ovanstående sammanfattas följande omständigheter som ut redovisar som fördelar
och nackdelar med att SOF:s enhet för försörjningsstöd ( dvs. de som arbetar med
ekonomiskt bistånd utifrån ett myndighetsutövande perspektiv) tillhör den nya
organisationen.

Fördelar

Nackdelar

Helhetssynen; med SOF i den nya nämnden
får det sociala arbetet en plats på agendan
och kan verka på en bredare arena. Ifo:s
”samhällskompetens” får möjligheter att tas
tillvara på ett utvecklande sätt.

Risken för en försvagad helhetssyn om inte
all IFO-verksamhet finns i samma nämnd

I en nämnd har man ett samlat ansvar
utifrån olika yrkesprofessioner att utföra
det uppdrag som nämnden svarar för.

Två socialnämnder skapas i kommunen ;
skilda administrativa system, nya
sekretessgränser skapas.

Uppföljningen sker gemensamt.

Kan överbryggas med klarläggande av
uppdrag, ansvar sekretess, interna
arbetsmetoder, riktlinjer och rutiner mm

Samhällsutvecklingen nationellt och
internationellt; arbetslinjen, nya medel från
EU 2007. Tillväxt på agendan.

Lokalfrågan; viktigt vilka verksamheter
som samlokaliseras. Arbetsförmedlingen
ses som en viktig samlokaliserande
verksamhet om inte kan det innebära
nackdelar för det redan etablerade
samarbetet runt unga vuxna…

Viktigt med det sociala arbetets delaktighet
i utvecklingsarbetet.

Kan överbryggas, synsätt, nära samarbete
viktigt mellan ”gamla och nya nämnden”

Övrigt
En särskild utredning17 med uppdrag att göra en översyn av de insatser samhället erbjuder
personer i arbetsför ålder som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöds och som

17

Dir. 2005:10
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med hjälp av olika insatser bedöms kunna få ett arbete. Utredaren skall föreslå åtgärder
som underlättar övergången från bidragsberoende till försörjning i eget arbete.
Utredaren skall beakta att personer som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd
står olika långt ifrån arbetsmarknaden och därmed har varierande behov av insatser.
Vidare skall utredaren kartlägga och analysera de faktorer av juridisk, organisatorisk,
ekonomisk och kulturell karaktär som påverkar samverkan mellan stat kommun samt
utifrån detta fastställa om det finns behov av förändringar i gällande regelverk
Utifrån ovanstående anser ut;
Att inga juridiska hinder finns angående SOF:s organisationstillhörighet i den” nya”
nämnden men att ett antal omständigheter talar för att man bör genomföra förändringen ;
organisationsinförandet av SOF i den ”nya” organisationen i ett steg 2
vikten av att en klar och tydlig åtgärdskedja skapas innan SOF:.s inträde med en
arbetsmetod där ev juridiska tveksamheter klarlagts bl.a. avseende ingången för
den enskilde samt avseende sekretess, ansvarsfrågor och informationsflöden.
Bygg åtgärdskedjan inom den nya nämnden först för att undvika framtida
tillämpningsproblem i relation till SOF:s verksamhetsområde d.v.s.
myndighetsutövningsproblematikens uppbyggnadsprocesser kan ta för mycket tid i
anspråk i relation till uppbyggnad av övrig operativ konkret verksamhet enligt
styrgruppens förslag
Vidare föreslår ut
att Social och omsorgsnämnden nogsamt följer kommitté arbetet; från socialbidrag
till arbete.
att samverkan mellan SOF och den ”nya” organisationen intensifieras för att
åtgärdskedjan skall bli så effektiv som möjlig.

19

Till
Gotlands Kommun
Ledningskontoret
”En samlad organisation för vuxnas utveckling, lärande och arbete”
Kooperativ Utveckling Gotland har tagit del av ovanstående rapport och också genomfört
ett seminarium om socialt företagande/sociala kooperativ för att belysa och diskutera
möjlig utveckling inom den föreslagna organisationen.
Sociala företag/sociala kooperativ startas och drivs1 i akt och mening att erbjuda arbete
och/eller arbetsträning/rehabilitering till grupper som har svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden. Företagen och dess verksamheter utgår från ”medarbetarnas” behov och
förmåga i både organisation och utveckling av affärsidéerna. Empowerment2 är ett bärande
begrepp och åstadkoms genom reell delaktighet och riktiga arbetsuppgifter. Sociala
företag/kooperativ kan utgöra steget mellan bidragsberoende/sjukskrivning etc. och
arbetsmarknaden men är också en del av arbetsmarknaden.
För att de sociala företagen/kooperativen och dess medarbetare ska kunna utvecklas
behövs ett nära samarbete med offentlig verksamhet. Samarbete för att tillgodose
individernas behov av stöd, planering och försörjning men också för att utveckla
affärsidéer, undvika konkurrenssituationer och för rekrytering av arbetskraft.
De sociala företagen/kooperativen kan alltså erbjuda kommunen alternativa verksamheter
för rehabilitering, arbetsträning, arbete och dagverksamhet. Samarbetet mellan kommunen
och de sociala företagen/kooperativen bör huvudsakligen regleras i avtal och eventuella
upphandlingar genomföras så att dessa kan delta i anbudsgivningen. En mångfald av
verksamheter inom och utanför kommunens regi ger möjlighet för individerna att utvecklas
och genom att göra egna val ta ökat ansvar för sin egen utveckling. De sociala
företagen/kooperativen har möjlighet att erbjuda sina tjänster även till andra myndigheter
och företag och kan därigenom utvecklas affärsmässigt, erbjuda fler verksamheter och
arbetsuppgifter och bidra till integrerade arbetsplatser.
Kooperativ Utveckling ser positivt på den föreslagna samlade organisationen som
underlättar för individen men också kan underlätta och stimulera samarbetet mellan de
sociala företagen/kooperativen och kommunen samt i förlängningen även andra relevanta
myndigheter inom Finsam.

1
2

De som startar och driver företag är de som själva deltar i verksamheten
Egenmakt och ibland självförvaltning är synonyma begrepp till empowerment

1 (2)

Kooperativ Utveckling Gotland föreslår att det kommande arbetet med planering och
genomförande av den nya organisationen ska inbegripa planering av insatser för att i
framtiden kunna stimulera framväxten av och samarbete med sociala företag/kooperativ på
Gotland. Vi är övertygade om att en sådan utveckling innebär att många fler kommer i
arbete och att den lokala utvecklingen stimuleras.
Kooperativ Utveckling har genom projektet ”Utveckling av sociala arbetskooperativ”
medverkat till start av de nu på Gotland verksamma sociala arbetskooperativen och i dessa
ser vi en stor utvecklingspotential. Det vi också ser är att det finns utrymme för att etablera
ett antal nya verksamheter organiserade som sociala arbetskooperativ/sociala företag.
Kooperativ Utveckling kan till den nya organisationen tillföra erfarenheter och kompetens,
affärsutvecklande rådgivning samt externt kapital.
Claes-Göran Nilsson
Ordförande

2 (2)

Den digitala versionen saknas

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

Den digitala versionen saknas

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-02-24
2005-02-15

Ks § 65
Au § 59

Översyn av kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m.
KS2005/0074-10
- Ledningskontoret 2005-02-04 med utkast utredning 2005-02-01

Mot bakgrund av en – inte slutgiltig - rapport utarbetad inom kontoret föreslår
ledningskontoret att arbetsorganisationen för kommunens arbetsmarknadspolitiska
insatser ska bli föremål för utredning. Kontoret har framlagt förslag till direktiv
och projektorganisation.
De frågor som ska utredas är målen för verksamheten och vilka åtgärder som
erfordras för att resurserna ska kunna utnyttjas effektivt – samverkan eller samordning mellan verksamheterna. Om så anses erforderligt ska utredningen föreslå
organisatoriska förändringar. Projektet ska ledas av en styrgrupp bestående av
cheferna för barn- och utbildningsförvaltningen, konsult- och servicekontoret och
social- och omsorgsförvaltningen, samt projektledaren. I projektgruppen ingår
representanter för dessa förvaltningar och ledningskontoret. Centrala samverkanskommittén utgör referensgrupp. Utredningen ska presentera sitt förslag till
höstens budgetavstämning.
Bitr. regiondirektör Claes Kullberg och chefen för Arbetscentrum, Birgitta
Nylund redogjorde för förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
•

Kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser ska utredas i enlighet med det
upprättade förslaget.

•

Den föreslagna projektorganisationen och tidplanen fastställs.

Expedieras:
Ledningsteamet: Claes Kullberg
Verksamhetsteamet
Barn- och utbildningsförvaltningen
Konsult- och servicekontoret
Social- och omsorgsförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-15--17 och 19

Au § 159
Utredning om samordning m.m. av arbetsmarknadspolitiska insatser
KS2005/0074-10
- (Kommunstyrelsen § 65/2005)
- Ledningskontoret 2006-04-18

Styrgruppen för utredningen om en samlad organisation för vuxnas utveckling,
lärande och arbete har presenterat en slutrapport, som förslås bli föremål för
remissbehandling och därefter slutligt beslut vid höstens budgetavstämning.
I organisationen ska ingå specificerade verksamheter som nu sorterar under barn- och
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen – Lövsta, bl.a. lärcentra, social- och omsorgsnämnden och styrelsen för konsult- och servicekontoret. Det uppföljningsansvar som
kommunen har (skollagen 1:18) föreslås ligga kvar hos barn- och utbildningsnämnden.
Organisationen föreslås sälja tjänster inom Gotlands kommun av typen internutbildning,
omställning eller bemanning, rehabilitering och anpassning. Den ska företräda kommunen
i arbetsmarknadsfrågor och samarbeta med Folkhögskolan, statliga myndigheter, socialoch omsorgsförvaltningen och psykiatrin. Rekrytering av chef föreslås ske under hösten,
verksamheten byggas upp under första halvåret 2007 och börja sin verksamhet 1 juli
2007. Frågan om nämndorganisation – politisk ledning – föreslås behandlas inom ramen
för utredningen Struktur 2007.

Det antecknas att nuvarande finansiering av verksamheten med lärcentra upphör
vid 2006 års utgång.
Projektledaren Lars Danielson föredrog ärendet. Han betonade att avsikten är att
den nya organisationen ska bedrivas med tillgängliga medel från de samordnade
verksamheterna och utan tillskott av nya medel. Frågor om ekonomi och finansiering kommer att klargöras under och efter remissbehandlingen. Ärendet kommer
därefter att behandlas vid höstens budgetavstämning.
Arbetsutskottets beslut
•

Styrgruppens rapport ska remissbehandlas enligt den föreslagna tidplanen.

Expedieras:
Projektledaren Lars Danielson
Regiondirektören
Ekonomidirektören

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 6

2006-11-27

Struktur 2007; inrättande och avveckling av
nämnder
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 282

•

Ledningskontoret 2006-09-19 (Politisk utveckling)

•

Ledningskontoret 2006-09-12 (Överförmyndarorg.)

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-02--04

Ks § 282
Au § 239

Struktur 2007; inrättande och avveckling av nämnder
KS2005/0422-10
- Ledningskontoret 2006-09-19 (”Politisk utveckling”)
- Ledningskontoret 2006-09-12 (Överförmyndarorganisationen)

Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att bedriva organisationsoch verksamhetsutveckling i projektet ”Struktur 2007”. Uppgiften är bl.a. att se
över kommunens förvaltningsorganisation; d.v.s. förvaltningsstrukturen.
Inrättande av överförmyndarnämnd. Avveckling av Styrelsen för konsult- och servicekontoret . Kommunstyrelsens utskottsorganisation

Ledningskontoret har bl.a. föreslagit att en överförmyndarnämnd ska inrättas.
Styrelsen för konsult- och servicekontoret föreslås avvecklas och den förvaltningen överföras till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget och gett regiondirektören i uppdrag att upprätta
förslag till dels reglemente för Överförmyndarnämnden, dels de eventuella ändringar i
kommunstyrelsens reglemente, som avvecklingen av Styrelsen för konsult- och servicekontoret medför.

För beredning av förvaltningsfrågor avseende ledningskontoret, konsult- och
servicekontoret, samt Räddningstjänsten m.fl. verksamheter föreslås kommunstyrelsen inrätta ett Förvaltningsutskott. Kommunstyrelsen förutsätts avveckla
Personalpolitiska utskottet och Regionala utvecklingsutskottet. Ärenden om
regional utveckling ska beredas av arbetsutskottet.
Dessutom föreslås – vilket behandlas i särskilt beslut – inrättande av nämnd för
vuxnas lärande m.m.
Bland andra förändringar kan nämnas tidigare beslutat att inrätta ett finansiellt samordningsförbund, Finsam, tillsammans med länsstyrelsen och Försäkringskassan.
Förberedelser för detta pågår, bl.a. upprättande av förslag till förbundsordning m.m.
Reglering av ansvar för vissa s.k. samhällsbyggarfrågor

Tekniske direktören Per Lindskog har inom ramen för Struktur 2007 utrett frågan om
förvaltningen av s.k. samhällsbyggnadsfrågor – frågor som berör kommunstyrelsens,
byggnadsnämndens, miljö- och hälsoskyddsnämndens och tekniska nämndens verksamhet - och i PM skisserat organisationsmodeller. För att åtgärda, vad han anser vara brister
och otydligheter i övergripande styrning, samordning och uppdrag föreslås klargöras att
inom kommunstyrelsens ansvarsområde bl.a. ligger följande; ”…
forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-02--04

Ks § 282 forts
strategifrågor av verksamhetsövergripande karaktär, t.ex. turism, världsarv, näringsliv och
övergripande miljöfrågor, översiktlig planläggning, detaljplaneläggning av betydelse för
kommunens ekonomi och verksamhetsplanering, utbyggnads- och exploateringsfrågor,
lokalförsörjning, infrastrukturutveckling av verksamhetsövergripande betydelse, t.ex.
VA-utveckling, vägar och transporter, hamnstruktur, ’fastlandstransporter’, samt kapitaloch förmögenhetsfrågor, t.ex. investeringsplanering, markfrågor…”.
Arbetsutskottet har gett regiondirektören i uppdrag att upprätta förslag till erforderliga
ändringar av berörda reglementen med utgångspunkt i tekniske direktörens förslag,

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

En Överförmyndarnämnd inrättas fr.o.m. 1 januari 2007. Nämnden ska ha tre
ledamöter och tre ersättare.

•

Styrelsen för konsult- och servicekontoret upphör fr.o.m. 1 januari 2007 och
förvaltningen överförs till kommunstyrelsen.

Datum 2006-09-19

1(4)
Dnr

Ledningskontoret
Bo Dahllöf

Kommunstyrelsen

Struktur 2007

Politisk utveckling

Inom ramen för organisationsutvecklingsprojektet Struktur 2007 ingår
uppdraget att utveckla den politiska organisationen och dess arbetsformer.
Projektägare är Kommunfullmäktige som opererar via kommunstyrelsen och
dess utskott. Regiondirektören har rollen som projektledare.
Kommunfullmäktiges arbetsformer
På kommunfullmäktige 2006-03-20 genomfördes ett seminarium med
grupparbeten som avsåg fullmäktiges arbetsformer. Resultatet av seminariet
och grupparbetena som genomfördes har dokumenterats och redovisats till
ledamöterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort bedömningen att det fortsatta
arbetet med att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer bör avvakta valet
och en ny mandatperiod för att det nytillträdda presidiet skall ha möjlighet att
ta vidare initiativ till eventuella förändringar av arbetsformerna.
Den planerade kvalitetsdagen som årligen genomförts har förskjutits till
januari / februari 2007 och temat har planerats att innehålla demokratifrågor
och medborgarkontakter / inflytande.
Politikens villkor
Arbetsgruppen som arbetar med politikens villkor kommer att avlämna en
rapport till budgetberedningen i oktober där det skall redovisas hur gruppens
ställningstagande påverkar den kommunala ekonomin.
Politisk organisation
Inför kommande mandatperiod bör ett antal justeringar göras i den politiska
organisationen för att svara upp mot förändrade åtaganden.
Utredningen Vuxnas utvecklig, lärande och arbete kommer att avlägga en
slutrapport och förslag på organisation under oktober månad.
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En nytillskapad organisation för arbetsmarknadsfrågor och
utbildning/fortbildning av vuxna kräver en politisk nämnd som får till uppgift
att hantera detta mycket viktiga politikområde.
Förslaget är att om denna organisationsförändring träder i kraft så ska den
ledas av en politisk församling bestående av 5 – 7 ledamöter. För att betona
att verksamheten inte enbart hanterar arbetsmarknadsfrågor bör nämnden inte
enbart associeras som en arbetsmarknadsnämnd, utan namnges så att den
förknippas med vuxnas utveckling i ett vidare perspektiv.
I Söderhamns kommun som varit en av inspirationskommunerna är nämnden
namngiven som ” Nämnden för lärande och arbete”. I Helsingborg heter den
nämnd som har motsvarande ansvar ” Utvecklingsnämnden ”.
Ett förslag för Gotlands del skulle kunna vara ” Utvecklingsnämnden för
vuxna”.
Finansiell samordning
Inom ledningskontoret pågår en utredning om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet mellan kommunen, länsstyrelsen / arbetsförmedlingen
och försäkringskassan.
Lagstiftningen för finansiell samordning ställer krav på att samtliga parter
skall ingå för att det skall vara möjligt att bilda ett Samordningsförbund.
Ledningskontoret har i uppdrag att upprätta förslag till förbundsordning,
organisation, budget, samt mål- och ramdokument för beslut i
kommunfullmäktige i december.
Myndighetsfrågor
Frågeställningen om myndighetsfrågor skulle kunna hanteras i en gemensam
nämnd har diskuterats. Här har konstaterats att myndighetsfrågor som idag
hanteras av respektive facknämn inte i nuläget bör förändras eftersom det för
närvarande inte föreligger något förslag på förändringar av facknämndernas
ansvarsområde.
Den myndighetsutövning som hanteras inom konsult och services
förvaltningsorganisation består av överförmyndarens verksamhet samt
tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak. Även patientnämnden har förts
till den organisatoriska enheten ” Myndighetsgruppen ”.
Den obligatoriska Patientnämnden hanterar inte myndighetsfrågor i egentlig
mening utan har som uppgift att stödja och vägleda patienter i deras kontakter
med hälso- och sjukvården, tandvården och inom de särskilda boendena samt
att bidraga till att kvalitetssäkra vård och omsorg. Förslaget blir därför att
Patientnämnden förblir kvar i sin nuvarande form och omfattning.

3

Överförmyndarverksamheten
Enligt kommunallagen och föräldrarbalken är det varje kommuns skyldighet
att ha en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.
Denna verksamhet har att hantera uppgifter av mycket grannlaga karaktär
med mycket stora inslag av känslor, myndighetsutövning, revision och tillsyn
och omgärdas av stark sekretess.
I syfte att stärka och kvalitetssäkra denna obligatoriska funktion föreslås att
en överförmyndarnämn inrättas och att nuvarande organisation utgör
överförmyndarnämndens kansli.
Eftersom överförmyndarnämnden har att hantera mycket svåra och grannlaga
uppgifter föreslås att nämnden inskränks till 3 ledamöter för att på så sätt
skapa en enhetlighet och rättsäkerhet i bedömningar och avvägningar.
Utskänkningstillstånd
Tillståndsgivning/prövning enligt alkohollagstiftningen föreslås ligga kvar
som ett ansvar för kommunstyrelsen eftersom det inte enbart handlar om
alkoholpolitik utan också näringslivspolitik och frågor som berör miljö- och
hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Styrelsen för Konsult och service ( KSK)
Sedan 2002 leds konsult och servicekontoret av en särskild politisk styrelse.
Motivet för denna ordning var att försöka klargöra en åtskillnad mellan
ledningskontoret och konsult- och servicekontoret genom tydliggöra
ledningskontoret som beställare och kommunstyrelsen som den nämnd som
levererade ” ägardirektiv ” till konsult- och servicekontorets styrelse.
Erfarenheten har visat att modellen med ” ägardirektiv” inte fungerat
tillfredställande för ledningskontorets och konsult- och servicekontorets
inbördes förhållanden.
Erfarenheten från andra kommuner pekar också på att ägardirektiv är lättare
att hantera i verksamheter som drivs i bolagsform. Eftersom inget beslut
fattats som innebär en bolagisering av verksamheterna inom konsult- och
servicekontoret föreslås att ”ägardirektivmodellen” f n överges. Inom ramen
för projektet Struktur 2007 pågår också diskussionen i flera delprojekt bla i
projektet Försörjning, service och logistik, om att sammanföra flera
stödverksamheter till någon form av gemensam förvaltningsorganisation.
Erfarenheten ger också för handen att styrelsen för konsult- och service i
väldigt liten utsträckning hanterar frågor av politisk karaktär och mot den
bakgrunden föreslås att styrelsen avvecklas.
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Frågor som berör personal, budget och verksamhetsplan behöver dock i
nuvarande organisationsform ha en politisk överbyggnad. Förslaget bygger
därför på att kommunstyrelsen återtar sitt driftansvar för konsult- och
servicekontoret och samtidigt behåller sitt ansvar för ledningskontoret och
räddningstjänsten. Lövstas verksamhet kommer förmodligen att delas mellan
olika politikområden som en konsekvens av utredningen om Vuxnas
utveckling, lärande och arbete.
Kommunstyrelsens roll och organisation
Kommunstyrelsen äger själv denna fråga men ett förslag skulle kunna vara att
inrätta ett förvaltningsutskott som under kommunstyrelsen ansvarar för den
interna driften av ledningskontoret, konsult- och servicekontoret och
räddningstjänsten. Kommunstyrelsens arbetsutskott skulle då kunna hantera
samtliga övriga frågor i beredning till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att inrätta en nämnd för vuxnas utveckling, lärande och arbete
Att inrätta en överförmyndarnämnd
Att avveckla styrelsen för konsult- och servicekontoret
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Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Utredning om överförmyndarorganisationen
På initiativ från ledningskontoret har tillsatts en arbetsgrupp för översyn av
överförmyndarorganisationen. Arbetsgruppen har avlämnat en rapport som
bl.a. innehåller en redogörelse över överförmyndarverksamhetens speciella
karaktär och utveckling och för- respektive nackdelar med en ensam
förmyndare kontra en överförmyndarnämnd. Nackdelarna med en ensam
överförmyndares utsatthet och bristande politiska förankring får vägas mot
kostnaderna för en överförmyndarnämnd. Rapporten medföljer som särskild
bilaga. Nedan följer en kortare sammanfattning av arbetsgruppens
ställningstaganden och förslag till framtida överförmyndarorganisation.
Sammanfattning
I varje kommun skall finnas en vald överförmyndare. Kommunen kan välja
att i stället för en ensam överförmyndare inrätta en överförmyndarnämnd. En
överförmyndarnämnd får uppdra åt en tjänsteman att på dennes vägnar besluta
i ärenden.
I ett flertal lagstiftningsärenden som rört överförmyndarverksamheten har
såväl riksdag som regering uttalat att en organisation med en
överförmyndarnämnd är det mest lämpliga. Trots detta är överförmyndarnämnder fortfarande i minoritet i landets kommuner. En tänkbar anledning
kan vara att verksamheten som till uteslutande del innehåller myndighetsutövning mot enskild knappast innehåller några frågor av partipolitisk art.
Gotlands kommun har traditionellt haft en politiskt utsedd överförmyndare
med tillgång till en assistent för handläggning av ärenden. Sedan 2003 sköts
överförmyndaruppdraget av en vald tjänsteman tillsammans med en
handläggare. Verksamhetens art medför att uppdraget som överförmyndare är
utsatt för uppmärksamhet. Överförmyndaren har inte enbart att avgöra de
ärenden som uppdraget medför utan har också att ensam försvara
verksamheten när den utsätts för kritik, oavsetts kritikens art. I och med att
överförmyndaruppdraget inte längre har en partipolitisk förankringen får det
till följd att överförmyndaren står helt ensam vilket också visat sig vara en
nackdel när det gäller att få verksamhetens resursbehov tillgodosedda.
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I rapporten har arbetsgruppen inventerat argument för och emot alternativen
ensam förmyndare resp. överförmyndarnämnd. Arbetsgruppen är av
uppfattningen att trots att en särskild överförmyndarnämnd innebär ökade
kostnader, överväger fördelarna med en nämnd med ett tjänstemannakansli de
fördelar som finns med en ensam överförmyndare.
En nämnd som består av förtroendevalda med rätt kompetens förstärker
myndigheten på ett väsentligt sätt. Nämnden som kollektiv tar övergripande
ansvar för verksamheten och kan ta kollektiva beslut i frågor som är av
negativ art för den berörda, en situation där en ensam överförmyndare riskerar
att personligen bli uthängd. I dag råder en allmän uppfattning att
överförmyndaren är personligt engagerad i sina uppgifter även på fritiden.
Om tjänstemännen tillhör ett kansli under nämnden så uppfattar allmänheten
naturligt att verksamheten sker under kontorstid. Trots ökade kostnader kan
inrättande av nämnd innebära resursförstärkning för myndigheten då tid
frigörs för kansliets tjänstemän att i större utsträckning handlägga ärenden.
En förutsättning för att inrättande av en nämnd skall bli positivt för
kommunen är dock att ledamöternas och ersättarnas har erforderlig
kompetens och förmåga att samarbeta med handläggarna på myndigheten.
Eftersom överförmyndarverksamheten är av mycket speciell natur med
mycket starka inslag av myndighetsutövning under detaljerad
speciallagstiftning bör nämnden endas ha denna uppgift så att man kan
fokusera på hantering av överförmyndarfrågorna. Ingenting hindrar förstås att
nämndens ledamöter också har uppdrag i andra nämnder, förutsatt att
sekretessreglerna iakttas.
Det skall dock poängteras att själva inrättande av en nämnd i sig inte helt
löser den resursbrist som fortfarande upplevs råda i dagens överförmyndarverksamhet. Kansliets personal är alltjämt hårt belastad och trenden visar att
antalet ärenden ökar varje år. En utökning av verksamhetens personalresurser
bör under alla omständigheter övervägas.
Arbetsgruppen förordnar därför att överförmyndarverksamheten läggs under
en särskild överförmyndarnämnd bestående av tre ledamöter med tre ersättare.
Därutöver bör en utökning ske av dagens resurser på 1,75 till 2,25 tjänst, dels
för att handha administrationen av nämndsarbetet och dels för att förbättra
nuvarande arbetssituation på myndigheten. Sammanlagt kan kostnaden för
den förändrade organisationsformer och personalförstärkningen beräknas till
ca 400 000 kronor varav ca 200 000 kronor hänförs till den utökade
kansliresursen på 0,5 tjänst.

Förslag till beslut
•

Fr.o.m. mandatperioden 2007 skall överförmyndarverksamheten
handhas av en nyinrättad överförmyndarnämnd med tre ledamöter och
tre ersättare.

•

Överförmyndarnämnden skall ha ett tjänstemannakansli bestående av
2,25 tjänst, varav 1,75 handläggare och 0,5 assistent.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att utarbeta reglemente för
överförmyndarnämnden.
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Rapport om överförmyndarverksamheten och dess
organisationsform
Bakgrund
Överförmyndarverksamheten i Gotlands kommun har under åren varit föremål för
politisk behandling flera gånger. Såväl kommunens revisorer, länsstyrelsen,
Justitieombudsmannen och tidigare innehavare av överförmyndaruppdraget har
anhängiggjort ärenden hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade 2002-02-18, Kf § 2, att överförmyndaruppdraget
fr.o.m. 2003 inte längre skulle besättas på partipolitiska grunder utan skötas av en
vald tjänsteman. Ledningskontoret som utrett frågan ansåg detta var en lämpligare
lösning än att inrätta en överförmyndarnämnd.
Även överförmyndarverksamhetens arbetsbelastning och kommunens kostnader för
arvode till gode män och förvaltare har föranlett diskussioner om verksamheten.
Kostnaderna för kommunens överförmyndarverksamhet har de senaste åren inneburit
budgetöverskridanden. Orsaken har varit ökat antal ärenden med fler arvoden till
gode män och förvaltare som följd. Mellan 2002 och 2004 har kommunens
arvodeskostnader ökat med ca 40 procent, från ca 1 mkr till 1,4 mkr exklusive
arbetsgivaravgifter.
Det skall noteras att överförmyndaruppdraget har innehafts av olika förtroendevalda
under den tid som frågor uppkommit om överförmyndarverksamheten.
Notabelt är också att överförmyndarverksamheten i stort sett i hela riket haft liknande
problem vilket framgår nedan av såväl Riksrevisionens rapport som regeringens
proposition samt den rapport som länsstyrelsen i Stockholm tagit fram över
överförmyndarverksamheterna i Stockholmskommunerna.
Som framgår nedan av Riksrevisionens rapport har ställföreträdarskapen för vuxna
inte bara blivit fler utan även mer komplicerade. Från år 2000 till år 2004 har antalet
godmanskap ökat med 9 %, från ca 51 000 till ca 56 000, medan förvaltarskapen ökar
med mer än 30 %, från ca 4 700 till ca 6 300. Sammanlagt förvaltas tillgångar på
nästan 17,5 miljarder kronor. Enligt Riksrevisionen är en förklaring den demografiska
utvecklingen med allt fler äldre. En annan förklaring är en lägre grad av
institutionsboenden till följd av den s.k. äldrereformen. Dessutom har
psykiatrireformen från början av 1990-talet medfört att allt fler psykiskt sjuka
personer rör sig i samhället och därmed behövs alltfler gode män men framför allt
förvaltare som får åta sig att hjälpa dessa, i många fall, mycket svårt sjuka personer.
För överförmyndarnas del blir följden dels stora svårigheter att hitta lekmän som åtar
sig dessa uppdrag som bygger på frivillighet dels blir tillsynsuppdraget mer
komplicerat och svårhanterligt.
I fortsättningen kommer begreppet ÖF att användas som samlingsnamn för såväl en
enskild överförmyndare som en överförmyndarnämnd.
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Lagstiftning m.m.
ÖF är en kommunal myndighet med ansvar för en statligt reglerad verksamhet.
Huvuduppgiften är att utöva tillsyn över ställföreträdares (förmyndare, förvaltare och
gode män) sätt att utföra sina uppdrag mot sina huvudmän och att detta sker enligt
gällande regler. ÖF ska särskilt se till att ställföreträdaren på ett tillfredsställande sätt
förvaltar den enskildes egendom. Dessutom ska ÖF efter ansökan eller anmälan
utreda behovet av nämnda insatser för huvudmän som av olika anledningar inte kan
förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.
Under 2005 har ny lagstiftning tillkommit med utökade arbetsuppgifter för ÖF.
Denne ska utse god man dels till barn som kommer ensamma till Sverige och dels till
s.k. herrelösa fastigheter. Dessutom ska ÖF ta emot uppgifter från vägverket när barn
registreras som fordonsägare och från kronofogden när barn där registreras för
skulder.
Överförmyndarinstitutet är instiftat genom föräldrabalkens 19 kapitel.
Kommunfullmäktige skall varje mandatperiod välja ÖF. Kommunen bestämmer själv
vilket system man vill ha, en ensam överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.
En överförmyndarnämnd måste ha minst tre ledamöter men kommunen bestämmer
själv maxantalet. För överförmyndare skall väljas en ersättare. Överförmyndare,
ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare skall ha rösträtt vid val av
kommunfullmäktige och vara folkbokförda i kommunen och får inte vara i konkurs
eller ha förvaltare. Lagfaren tjänsteman vid tingsrätt får normalt inte vara överförmyndare eller sitta i överförmyndarnämnd. För själva ÖF: s verksamhet som ett
kommunalt organ gäller kommunallagen.
Några formella kvalifikationer eller kunskapskrav utöver detta, trots att
överförmyndaren ska tolka och tillämpa omfattande lagstiftning, har dock inte
lagstiftaren ställt upp. Vid riksdagsbehandlingen av 1995 års förmynderskapsreform
framhöll utskottet att den omständigheten att överförmyndare och ledamöter av
överförmyndarnämnd väljs av kommunfullmäktige utgör en tillräcklig garanti för att
de personer som kan anses lämpade utses till dessa uppdrag.
ÖF kan i sin tur ha kommunalt anställda tjänstemän med rätt kompetens till sin hjälp
med stöd av delegationsreglerna i 19 kap. 14 FB. Dessa kan ges en mycket
självständig roll i handläggning och beslut i flertalet av myndighetens arbetsuppgifter.
Endast för ärenden som avser framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige,
beslut att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget, beslut att
häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo och föreläggande av vite gäller ett förbud att
delegera till tjänsteman. Till skillnad från vad som gäller för de förtroendevalda
överförmyndarna och nämndledamöterna ställer alltså lagen ett formellt
kompetenskrav på tjänstemännen för att utföra sina uppgifter genom orden ”rätt
kompetens” i lagtexten.
SOU 2004:112 ”Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna”
Regeringen tillsatte 2002 en särskild utredare för att utvärdera 1995 års
förmynderskapsreform. Utredningen på nästan 1500 sidor konstaterar att åtskilliga
ÖF anser sig ha för små resurser för att klara verksamheten tillfredställande.
Utredningen ställer upp hypotesen att det begränsade politiska inslaget i
verksamheten leder till ett motsvarande ljumt politiskt intresse för verksamhetens
behov. Detta kan påverka sättet att organisera ÖF-verksamheten.
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En ordning med överförmyndarnämnd har åtskilliga fördelar. Den medger att
förtroendevalda med skilda erfarenheter kan engageras för överförmyndaruppgifterna.
Sköts verksamheten av en enda person, en överförmyndare, riskerar man
kompetensförluster när majoritetsförhållandena i kommunen kastas om vid val och
leder till byte på posten; med överförmyndarnämnd kan en kontinuerlig sakkunskap
lättare hållas vid makt. En kombination av en sådan nämnd och en ganska omfattande
beslutsdelegation till tjänstemän kan vidare utgöra en god avvägning mellan
önskemålen om ett lekmannainflytande och en rent professionell handläggning. En
särskild fördel med en överförmyndarnämnd är att dithörande verksamhet kan vinna
förståelse hos fler kommunalpolitiker än om den företräds av en person, som f.ö.
kanske saknar politisk förankring.
Trots att utredningen betonar överförmyndarnämndens fördelar anser man att det
saknas anledning att göra nämnden till ett obligatorium. Vilken organisation som
totalt sett i det särskilda fallet är den från olika synpunkter bästa är inte givet utan
beror på flera samverkande faktorer: nämnd eller överförmyndare, personlig
kompetens hos de förtroendevalda, tillgången till kunniga medhjälpare och
utnyttjande av delegationsmöjligheten. Alternativet med nämnd kan te sig kostsamt
och tungrott, särskilt för mindre kommuner.
Länsstyrelsen roll och tillsyn
Länsstyrelserna svarar för den statliga tillsynen av att ÖF följer bestämmelserna i
föräldrabalken, förvaltningslagen och andra författningar som rör överförmyndarens
verksamhet och ska inspektera ÖF med lämpliga tidsmellanrum.
Som tillsynsmyndighet kan länsstyrelsen även få ta emot anmälningar mot ÖF från
myndigheter och allmänhet. Det kan gälla otillräcklig kontroll av gode män och
förvaltare, felaktig handläggning av ärenden, rättssäkerhetsfrågor, jävsförhållanden
och dylikt. I tillsynsrollen ingår att granska om överförmyndarens handläggning och
beslut i ärenden strider mot lag eller annan författning samt om den av andra skäl är
felaktig eller olämplig. Det innebär dock inte att länsstyrelsen får överpröva beslut på
det sätt som en överinstans gör. Om länsstyrelsen kommer fram till att något fel har
begåtts kan länsstyrelsen kritisera ÖF handläggning. Länsstyrelsen kan i
tillsynsärenden dock ålägga ÖF att vidta vissa åtgärder och ett sådant beslut kan
överklagas hos regeringen. Om allvarliga problem upptäcks vid tillsyn kan
länsstyrelsen ta initiativ till ett entledigande av den ansvarige ÖF om denne bedöms
vara olämplig. Tingsrätten får då ta ställning till om ÖF ska entledigas.
Tillsynen ska utföras på ett vägledande och framåtsyftande sätt och bidra till
kunskapsutveckling. Den ska så långt det är möjligt ske i dialog med både politiker
och tjänstemän. Särskild vikt ska läggas vid kunskapsåterföring. Länsstyrelsen ska ge
underlag och förslag till hur ÖFs verksamhet kan bli bättre när det gäller rättssäkerhet
och laglighet.
Riksrevisionen har i en rapport över länsstyrelsernas tillsyn ansett att det finns
omfattande problem vid samtliga länsstyrelser i Sverige. Problemen handlar om
bristande kvalitet i tillsynen i kombination med underlåtenhet att vidta åtgärder samt
avsaknad av en nationell samordning. Riksrevisionens slutsats är att tillsynen inte
säkerställer att grundläggande krav på rättssäkerhet och likabehandling för
huvudmännen tillgodoses.
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Justitieombudsmannens (JO) tillsyn
JO är en del av riksdagens kontrollmakt och ska vaka över att myndigheterna följer
lagar och andra författningar och uppfyller sina skyldigheter i övrigt. JO kan dock
inte överpröva andra myndigheters beslut. Granskningsmandatet täcker både
kommunal och statlig förvaltning. Inom förmynderskapsområdet kan JO således
granska såväl de kommunala överförmyndarna som länsstyrelserna. Granskningarna
föranleds ofta av anmälningar från allmänheten. Men JO:s granskningar kan även
vara en följd av egna initiativ.
JO har under en följd av år ägnat särskilt intresse åt överförmyndarnas verksamhet i
landet. Enligt JO är överförmyndarnas verksamhet relativt sett behäftad med fler och
allvarligare problem än annan offentlig verksamhet. JO:s granskningar av
överförmyndarna leder till en kritikfrekvens på mellan 20 och 30 %. För andra
ärendegrupper hos JO är motsvarande siffra ca 10 %. JO anser att kritiken mot
överförmyndarna är av allvarligare slag än den kritik som vanligen riktas mot andra
myndigheter, då kritiken mot överförmyndarna handlar om myndighetsutövning mot
enskilda. JO framhåller också att kvaliteten i överförmyndarnas verksamhet är
mycket skiftande. JO känner inte till någon annan verksamhet där det är så stora
skillnader i kompetens mellan olika utövare. Hur väl överförmyndaren utövar sitt
uppdrag beror till stor del på vilken person som innehar posten som överförmyndare.
JO noterar även att varken stora kommuner eller en nämndorganisation garanterar en
bredare kompetens i överförmyndarens verksamhet. Via sina arbetsordningar delar
överförmyndare med nämndorganisation i många fall upp ansvaret för verksamheten
mellan ledamöterna. Enligt JO bygger man därmed in samma sårbarhet i
verksamheten som i de fall överförmyndaren företräds av en ensam person.
Andra rapporter
Riksrevisionens rapport över länsstyrelsernas tillsyn av kommunala överförmyndare,
RiR 2006:5.
Riksrevisionen har 2006-03-01 lämnat en rapport "Länsstyrelsernas tillsyn av
kommunala överförmyndare". I rapporten framförs stark kritik mot landets
länsstyrelser. Tillsynen brister i såväl kvalitet som innehåll och omfattning vilket
innebär att tillsynen inte säkerställer likabehandling och rättssäkerhet för de
huvudmän som behöver och har rätt till samhällets hjälp i form av förmyndare, gode
män och förvaltare. Regeringen undgår inte heller kritik. Det saknas bl.a. en
samordning av länsstyrelsernas tillsyn och regeringen har dessutom utan riksdagens
vetskap tagit bort kravet på att länsstyrelserna årligen ska inspektera
överförmyndarna.
Riksrevisionen anser det klart otillfredsställande att länsstyrelserna i flera fall nöjer
sig med att informera endast överförmyndarna om bristerna i överförmyndarens
verksamhet. Riksrevisionen anser att länsstyrelserna regelmässigt ska skicka
protokoll och andra beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Om
kommunfullmäktige inte delges resultatet av länsstyrelsernas tillsyn begränsas i hög
grad fullmäktiges möjlighet att ta ansvar för överförmyndarmyndigheten.
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Kommunens styrning och uppföljning
Kommunal förtroendeman
Till skillnad mot en överförmyndarnämnd så nämns inte organet "en ensam
förmyndare" i kommunallagen men anses ändå vara ett kommunalt förtroendeuppdrag. Överförmyndaren har inte en kommunal anställning hos kommunen utan
utses liksom övriga förtroendevalda genom val av kommunfullmäktige för en
fyraårig mandattid. Ersättning, arvoden, pension och andra ekonomiska förmåner till
överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare utgår från
kommunen med tillämpning av reglerna i 4 kap 12-15 §§ kommunallagen (KL).
Revisionsansvar
Överförmyndare omfattas av kommunallagens regler om kommunal revision i 9 kap.
9-13 §§ KL. Av dessa bestämmelser följer dock att revisorernas granskning inte
omfattar ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än
1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller landstinget
ekonomisk förlust,
2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna
förvaltningsdomstolar, eller
3. när granskningen sker från allmänna synpunkter.
Entledigande, avsättande
Kommunfullmäktige som väljer överförmyndare kan också avsätta denne.
Överförmyndare omfattas av kommunallagens entlediganderegler i 4 kap. KL.
Dessutom finns regler i dessa avseenden även i 19 kap. 8 § FB som säger att "Ej må
annan avsäga sig uppdrag att vara överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd
eller ersättare än den som under de fyra senast förflutna åren fullgjort sådant uppdrag,
den som uppnått sextio års ålder eller den som eljest uppgiver förhinder, vilket
godkännes av kommunfullmäktige.”
En överförmyndare, en ledamot i överförmyndarnämnden eller en ersättare kan efter
anmälan av länsstyrelsen entledigas av domstol, om det visar sig att han eller hon
inte är lämplig.
Dessutom lyder överförmyndaren under bestämmelserna i Brottsbalkens 20 kap. 4 §
som säger att " den som har valts till sådant uppdrag hos staten eller hos en kommun
med vilket följer myndighetsutövning får av rätten skiljas från uppdraget, om han
har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller däröver och han genom
brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget."
Kommunstyrelsens roll
Kommunallagen säger att kommunstyrelsen i sin ledningsfunktion ska leda och
samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen övervakar också att kommunen fullgör de uppgifter som enligt lag
och författning åligger kommunen att sköta. Några extrema maktmedel har dock inte
kommunstyrelsen tilldelats. Uppsikten är i princip begränsad till att göra påpekanden,
lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändig, se till att kommunfullmäktige i
egenskap av högsta beslutande organ ingriper. Styrelsen kan inte besluta i annan
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nämnds ställe eller upphäva en annan nämnds beslut eller gipa in i en
myndighetsutövning som är en annan nämnds uppgift.
Ytterst är det kommunstyrelsens roll att övervaka att nämnder och förvaltningar följer
fullmäktiges beslut och intentioner och att kommunalfullmäktige får insikt om vad
som händer i nämnderna.
När det gäller överförmyndarverksamheten, oavsett om den bedrivs i nämndsform
eller av en ensam förtroendevald överförmyndare, har kommunstyrelsen samma
uppgift och ansvar som för de övriga kommunala förvaltningsorganen. Dock utgör
största delen av överförmyndarens arbetsuppgifter handläggning av ärenden som
utgör myndighetsutövning varför dessa faller utanför kommunstyrelsens
befogenhetsområde. Men andra frågor av generell natur för verksamheten bedrivande
omfattas av kommunstyrelsen ansvar.
Nämnden
Under 1974 infördes möjligheten att införa överförmyndarnämnd varvid Lagutskottet
förklarade att det var angeläget att understryka vikten av att överförmyndarnämnder
inrättas i så stor utsträckning som möjligt eftersom att i en nämndorganisation kunde
personer med erfarenhet från skilda verksamhetsområden tillföras
överförmyndarverksamheten. Trots detta är fortfarande överförmyndarnämnder i
minoritet då knappt hälften av landets kommuner hade sådana 2004.
I samband med lagändringar 2005 konstaterades att gällande rätt torde innebära att en
överförmyndarnämnd skall vara en nämnd för just denna verksamhet som är av
speciell natur med mycket starka inslag av myndighetsutövning. Inget hindrar dock
givetvis att överförmyndarnämnden består av ledamöter som ingår också i andra
kommunala nämnder, inklusive kommunstyrelsen.
Administrativa rutiner och kostnader för en nämnd
Administrativa rutiner för en nämnd
Nämndens ledamöter föreslås av fullmäktiges valberedning och beslutas i
kommunfullmäktige. Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs av fullmäktige till det
antal som fullmäktige bestämmer. Antalet ersättare bör vara lika stort som antalet
ledamöter. Fullmäktige skall för den tid som fullmäktige bestämmer, bland nämndens
ledamöter välja en ordförande och en eller två vice ordförande.
Nämnden startas lämpligast från ett årsskifte och något bestämt antal möten finns
inte. Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden.
Kallelse
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare i god tid före
sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista.
Vid årets sista sammanträde bör en sammanträdesplan för kommande år fastställas.
Protokoll
Protokoll skall föras vid sammanträdena och justeras senast 14 dagar efter
sammanträdet på det sätt som fullmäktige bestämt. Protokollet skall tillställas
ledamöterna i rimlig tid efter sammanträdet.
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Ekonomiadministration
Nämnden skall upprätta budget och årsbokslut samt sköta löpande redovisning. Detta
sker idag med hjälp av konsult- och servicekontoret för vilket verksamheten betalar
en avgift. Omfattningen av detta kan inte antas öka nämnvärt vid övergång till en
nämnd förutom att det blir specifika ärenden som nämnden skall besluta i.
Administration och redovisning av sammanträdesersättningar till nämndens
ledamöter tillkommer dock.
Kostnad för administrativa rutiner vid en nämnd
Kostnaderna för de administrativa rutinerna som tillkommer vid en nämnd är svåra att
uppskatta och är helt beroende av nämndens uppdrag och antalet
nämndsammanträden per år.
Sekreteraruppgifter såsom kallelse, protokoll och övrigt som rör nämnden sköts
lämpligen av kansliet. Detta innebär utökade arbetsuppgifter för kansliet som redan
idag anser sig underbemannade.
Kostnader för nämndsammanträden i form av sammanträdesersättningar.
Nedanstående kalkyl bygger på att en överförmyndarnämnd behandlas på samma sätt
som patientnämnden, dvs att ordförande och vice ordförande inte erhåller ett fast
årsarvode utan ersätts på timbasis enligt nuvarande regler. Detta innebär att den extra
ersättning som utgår för ordförandeskapet är lika som grundarvodet (380 kr) och
timarvodet (150 kr), dvs en dubblering av dessa arvoden. Dessutom har ordföranden
rätt till ersättning för den tid därutöver som läggs ned på förberedande och avslutande
(protokollsjustering) arbete med sammanträdena samt överläggningar med nämndens
tjänstemän. Kalkylen bygger också på att nämnden har tre ledamöter, varav en
ordförande och att sammanträdena pågår i tre timmar. Samtliga belopp i kr.
Ett normalt nämndsammanträde ersätts då på följande sätt.
Ordföranden
Dubbelt grundarvode
-”3 x dubbelt timarvode
Övriga ledamöter Grundarvode
per ledamot
3 x timarvodet 150
Gäller alla
ledamöter

760
900
380
450

Milersättning egen bil

23,50

Restidsersättning per mil

17,50

För varje möte kan också beräknas att ordföranden behöver 4 tim. för förberedelse
och avslut, ca 40 tim år. Detta ger en sammanlagd sammanträdeskostnad på (ordf. 1
660 + 2 x ledamot 830 + ordf.jobb (4x300) 1 200) totalt ca 4 500 kronor per möte
exkl reskostnader. Om samtliga tre ersättare närvarar tillkommer ca 2 500 kronor, dvs
totalt 7 000 kronor.
Om tio möten hålls på ett år ger det en kostnad 40 000 – 70 000 kronor. Detta avser
endast ersättningen till ledamöterna, därutöver tillkommer kostnader för
tjänstemännens administrativa arbete med nämndens sammanträdesapparat.
Ordförandens övriga arbete med verksamhetens kan uppskattas till ca 50 000 per år.

9 (12)
Den sammanlagda kostnaden för ett nämndalternativ kan sålunda beräknas till
ca 200 000 kronor om ersättare närvarar vid möten.
Statistik för överförmyndarverksamheten
All statistik är framtagen ur Överförmyndarens verksamhetssystem, OFS och bygger
därför på de uppgifter som är införda i systemet.
Det har uppmärksammats att data inte alltid förts in på lika sätt under åren och
systemet har inte använts fullt ut vid viss handläggning. Orsaken till detta tros vara att
det arbetat flera olika handläggare på myndigheten det senaste decenniet. Efterfrågan
av statistikuppgifter har också varierat över tiden. Att rätta tidigare inlagda uppgifter
kan medföra ytterligare felaktigheter i systemet varför överförmyndaren har valt att
avstå från detta. Numera införs data efter uppställda krav vilket medför att
handläggningen säkerställs och att korrekta statistikuppgifter kan lämnas.
Antal personer med ställföreträdare under ÖFs tillsyn
Ärendetyp
Föräldraförv/förmyndare
Godmanskap FB 11:4
Godmanskap FB 11:1-3
Förvaltarskap FB 11:7
Summa

2003
161
502
80
31
774

2004
134
533
73
39
779

2005
112
565
81
46
804

2006-06-31
117
575
82
53
827

Angiven ärendemängd per respektive år avser antalet ärenden 31 december.
Uppdelningen per åldersintervall är allt för tidskrävande att ta fram bakåt i tiden.
Dagsaktuell uppgift om huvudmän med ställföreträdare per ålderkategori kan lämnas.
Översikt 2006-06-31.
Ålderskategori
0-9 år
10-17 år
18-24 år
25-49 år
50-73 år
74-99 år
Summa

Antal
14
107
101
186
192
227
827

Antal ställföreträdarskap med redovisningsskyldighet de tre senaste åren, uppdelat
på godmanskap, förvaltarskap, förmyndare och förordnande förmyndare.
Ärendetyp
Föräldraförv/förmyndare
Godmanskap FB 11:4
Förvaltarskap FB 11:7

2003
2004
Uppgift saknas Uppgift saknas
385
423
31
39

Antal granskade årsräkningar de 3 senaste åren
2002

2003

2004

2005

2005
20
450
46
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416

462

516

Pågår

Totalt antal granskade räkenskapshandlingar
Totalt har1394 räkenskapshandlingar granskats år 2002-2004.
Antal granskade årsräkningar t.o.m. juni månad
394 årsräkningar har granskats 2006-06-30.
Antal nya ställföreträdarskap per år
Nya ärenden
Byten av god man/förvaltare

2003
118
16

2004
142
22

2005
169
60

Byte av god man/förvaltare är att likställas med nya ärenden när det gäller tidsåtgång.
Totala antalet akter
Det finns totalt 1017 akter hos överförmyndaren.
Antalet akter är högre än antalet personer med ställföreträdare. Det finns ett stort antal
akter med ärenden gällande omyndiga. När medel överstigande två prisbasbelopp
utbetalas till omyndig skall det sättas in på överförmyndarspärrat konto.
Överförmyndarens uppgift är att kontrollera om något talar för att spärren skall
kvarstå. Handlingarna finns kvar hos överförmyndaren för bevakning om omyndig
eventuellt får nya utbetalningar så att kapitalet ökar och därmed kan medföra att
omyndig har medel överstigande 8 prisbasbelopp. Överstiger omyndigs medel 8
prisbasbelopp är vårdnadshavare/förmyndare skyldig att lämna årsräkning.
Antal gode män/förvaltare
Antalet gode män/förvaltare uppgår till 448 st 2006.
Utbetalda arvoden totalt, och uppdelat på kommunen resp. huvudman
Belopp inkl social avgifter
2002
2003
Belopp betalt av kommunen
Belopp betalt av huvudmannen
Summa belopp
Andel av belopp som utbetalts av kommunen

2004
1 375 066 1 705 078 1 922 990
1 447 366 1 960 700 2 059 749
2 822 432 3 665 778 3 982 739
49%
47%
48%

Normalarvode
Normalarvodet för fullt godmansuppdrag (förvalta egendom, bevaka rätt samt sörja
för person) är 2 x 10 % av prisbasbeloppet, 7 940 kr för 2006.
Storleken på den egendomsförmögenhet som ligger under ÖFs tillsyn
Egendomsförmögenhet som ligger under överförmyndarens tillsyn för redovisningsår
2004 uppgår till 110 880 605 kr.
Antal årsarbetare de 3 senaste åren
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2003

2004

2005

1,25

1,25

1,75

Föreningen Sveriges Överförmyndare arbetar med att bevaka överförmyndarnas
intressen. De anser att alla är överens om att verksamheten har ökat. För att påvisa det
utökade resursbehovet krävs ett ordentligt statistiskt underlag. Uppgifter har
inhämtats från samtliga överförmyndarmyndigheter i Sverige och därefter delgivits
dessa. Angivna värden från respektive kommun har sammanställts av handläggare.
Urval med kommuner där antalet invånare överstiger 50 000 har gjorts. Noteras kan
att överförmyndaren i Gotlands kommun har högst antal ärenden per handläggare
under år 2004.
Uppgifterna avser år 2004 och kommuner med invånarantal överstigande 50 000.
Kommun

Nämnd/ledam ÖFM Bemanning Ärenden Antal invånare

ärenden/handl

Örnsköldsvik

x

2

495

55950

247,50

Gotland

x

1,25

779

57516

623,20

2,7
2,25
1,75
2
1,5
2,5
3,75
2
2
3,5
1,25
2,75
3
1,8
3,8
4
3
3,25
3,5
6,75
15

844
955
815
1088
568
1141
679
707
690
917
662
891
638
884
1020
559
1733
1457
1651
1934
7188

57529
58884
61137
61473
68696
71921
72000
75592
80000
81343
86000
87000
87370
91000
100000
107618
119800
120000
136000
181000
478055

312,59
424,44
465,71
544,00
378,67
456,40
181,07
353,50
345,00
262,00
529,60
324,00
212,67
491,11
268,42
139,75
577,67
448,31
471,71
286,52
479,20

Mölndal
Sollentuna
Karlskrona
Järfälla
Kungsbacka
Skellefteå
Luleå
Kristianstad
Södertälje
Karlstad
Nacka
Huddinge
Halmstad
Eskilstuna
Lund
Umeå
Jönköping
Helsingborg
Linköping
Uppsala
Göteborg

5
x
5
x
3
5
5
x
3
5
x
5
3
3
4
5
3
ingen uppgift
x
3
3

Gotlands kommun utökade bemanning till 1,75 tjänst 2005. Om denna utökning
används i ovanstående jämförelse ger det 445,1 ärenden/handläggare.
Ärendemängden ökar dock stadigt ökat, och antalet ärenden per handläggare uppgick
2005 till 459,4.
Analys och slutsatser
Som framkommer av ovanstående finns olika aspekter på hur ÖF verksamheten
organiseras på bästa sätt. Trots de uttalanden som gjorts från såväl riksdag som
regering om att en organisation med en överförmyndarnämnd som det mest lämpliga
visar verkligheten att så ändå inte har skett i majoriteten av landets kommuner. Vad
anledningen till detta är är svårt att utröna. Kanske beror det på att verksamheten som
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till uteslutande del är myndighetsutövning mot enskild knappast innehåller några
frågor som är av partipolitisk art.
Nedan följer en uppställning med argument för och emot de två olika alternativen.

Ensam ÖF

ÖF-nämnd

- En person får ensam ta hela ansvaret
för verksamhetens utfall, både
utförande och ekonomi
- Vid kritik mot myndigheten blir ÖF
personligt uthängd
- ÖF är välkänd på ön, kontaktas även
i hemmet rörande ärenden. Anses ofta
tillgänglig även på fritiden
- Om den som innehar ÖF uppdraget
saknar politisk inflytande blir det
svårt att väcka intresse för
verksamheten i politikerkollektivet
- Om tillsättning sker på politisk
grund finns risk för kompetensförlust
vid majoritetsskifte
+ Närkontakt med huvudman, god
man och förvaltare
- Närkontakt med huvudman, god
man och förvaltare

+ Nämnden som kollektiv får ta
ansvaret för verksamhetens utfall,
både utförande och ekonomi

- Ensam ÖF är sårbart ur
bemanningsperspektivet
+ Inga kostnader och administration
för sammanträdesapparaten

+ Kollektivet skyddar individen

+ Nämndens ledamöterna ser sig som
talesmän för nämnden i det politiska
arbetet

+ Nämnden tar kollektivt beslut i
svårare ärenden
+ Nämnden kan delegera de flesta av
verksamhetens uppgifter till
tjänstemän varför kompetensen kan
bibehållas vid ett majoritetsskifte
+ Förtroendevalda med ”rätt
kompetens” i nämnden förstärker
verksamheten
- Förtroendevalda i nämnden ger
ingen automatisk resursförstärkning
av verksamheten
+ Kan innebära resursförstärkning för
myndigheten, tid frigörs för kansliets
tjänstemän att i större utsträckning
handläggar ärenden
+ Minskar sårbarheten ur
bemanningsperspektivet
- Kostnader och administration för
sammanträdesapparaten
- Längre handläggningstid beroende
på tiden till nämndens beslutstillfälle

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 7

2006-11-27

Kommunalt partistöd
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 287

•

Ledningskontoret 2006-10-10

•

Bakgrundsmaterial:
•

•

Kommunstyrelsen 2005-01-20, § 21
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-03, § 203 och 2005-11-15, § 252

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-02--04

Ks § 287
Au § 249

Kommunalt partistöd
KS2005/0006-10
- (Kommunstyrelsen 2005-01-20, § 21)
- (Arbetsutskottet 2005-10-03, § 203, 2005-11-15, § 252)
- Ledningskontoret 2006-10-10

Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att göra en översyn av de förtroendevaldas och partiernas villkor. Arbetsutskottet är styrgrupp för utredningen. Till
ledningskontorets arbete har knutits en arbetsgrupp med representanter från de politiska
partierna. I de direktiv som kommunstyrelsen fastställt för arbetet ingår också frågan om
politiska sekreterare.

Reglerna för partistödet fastställdes av kommunfullmäktige (§ 261 1993). Den årliga uppräkning som ska ske (anslaget ska utgöra 200 % av basbeloppet vid föregående års utgång och antalet ledamöter i kommunfullmäktige) har under flera år
inte genomförts av besparingsskäl. Efter arbetsutskottets behandling har
ledningskontoret upprättat slutligt förslag.
Anslaget för bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna ska, enligt
kommunfullmäktiges beslut, motsvara 10 % av partistödet. D e t a n t e c k n a s
a t t kommunstyrelsen vid behandlingen av förslaget till budget 2007 återkommer
till frågan om ev. höjning av anslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Fr.o.m. 2007 ska partistödet motsvara 200% av prisbasbeloppet vid
föregående års utgång multiplicerat med antalet ledamöter i kommunfullmäktige.

•

För 2007 anslås 5 637 400 kr i partistöd (vartill kommer anslag för bidrag till
politiska ungdomsorganisationer).

•

Partistödet ska fördelas enligt följande: Varje parti representerat i kommunfullmäktige tilldelas 200 000 kr i grundstöd. Återstoden av partistödet fördelas
därefter med ett fast belopp (mandatbelopp) – för 2007 59 682 kr –för varje
mandat som partiet har i kommunfullmäktige.

•

Ett parti får själv avgöra om partiets partistöd ska användas för politisk
sekreterare.

2006-10-10
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Dnr

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Ändrade belopp för kommunalt partistöd
Kommuner och landsting har rätt men inte skyldighet att understödja kommunala
politiska partier. I 2 kap. 9 § kommunallagen, KL, finns den grundläggande regeln
som ger befogenhet att ge kommunalt partistöd. ”Kommuner och landsting får ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är
representerade i fullmäktige.” Syftet med partistödet är alltså inte att helt avlasta
partierna deras eget ansvar för finansieringen av verksamheten. Stödet avser
uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen.
Kommunfullmäktige bestämmer partistödets former och omfattning men får inte
utforma stödet så att otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti, 2 kap. 10 § KL.
Gotlands kommuns partistöd
1992 fastställde kommunfullmäktige grunderna för beräkning av anslaget för
kommunalt partistödet till att motsvara 200% av basbeloppet (numera
prisbasbeloppet) vid föregående års utgång och antalet ledamöter i
kommunfullmäktige. Anslaget fördelas sedan i grundstöd i förhållande till antalet
mandat och resten fördelas proportionellt mellan partierna i förhållande till antalet
mandat. Sedan 1999 utgår grundstöd enligt följande:
1-3 mandat _____________ 55 000 kr
4-6 mandat ____________ 110 000 kr
7-9 mandat ____________ 165 000 kr
10 och fler mandat ______ 220 000 kr
Enligt grundregeln skulle 5 594 800 kronor avsatts för partistöd 2006 men genom
de besparingar som fullmäktige beslutat under de senaste åren finns i år endast 4
543 752 kronor budgeterat.
För 2006 är partistödet följande.
PARTISTÖD
M (11 mandat)
Fp (4 )
C (13)
S (28)
V (8)
Mp (4)
Kd (3)
SUMMA

Grundstöd
220 000
110 000
220 000
220 000
165 000
110 000
55 000
1 100 000

Fördelning
533 539
194 014
630 546
1 358 099
388 028
194 014
145 511
3 443 752

TOTALT
753 539
304 014
850 546
1 578 099
553 028
304 014
200 511
4 543 752

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

Politiskt önskemål finns att öka de mindre partierna möjligheter att delta i det
kommunalpolitiska arbetet genom att införa ett grundstöd på 200 000 kronor som
utgör ett väsentligt bidrag som är lika stort för alla partier. Dessutom anses nu
kommunens ekonomiska läge vara sådant att en återgång till principen om
partistödes storlek till på 200 % av prisbasbeloppet per mandat i fullmäktige kan
ske. Detta innebär att ca 1,1 mkr återläggs för 2007. I nedanstående förslag har 200
% av prisbasbeloppet använts med 2007 års mandatfördelning.
Grundstödet lika för samtliga partier, 200 000 kr, mandatbeloppet 59 682 kr
PARTI
M (14 mandat)
Fp (4 )
C (17)
S (24)
V (7)
Mp (4)
Kd (1)
SUMMA ca

Grundstöd
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
1 400 000

Mandatbelopp
835 548
238 728
1 014 594
1 432 368
417 774
238 728
59 682
4 237 400

TOTALT
1 035 548
438 728
1 214 594
1 632 368
617 774
438 728
259 682
5 637 400

Politisk sekreterare
Dessutom föreslås en möjlighet för det parti som så önskar att anställa politisk
sekreterare. Uppgifterna för de politiska sekreterarna varierar, och karaktären på
arbetet avgörs också i viss utsträckning av om man arbetar i majoritet eller i
opposition. Som generella arbetsuppgifter kan nämnas framtagande av underlag för
debatt i fullmäktige och i massmedia, skrivande av tal och artiklar, inläsning av
facklitteratur, dialog med massmedia och intresserade medborgare, information till
egen partiorganisation och partiets medlemmar.
Respektive parti får inom partistödets ram själva avgöra hur medlen skall användas,
för politiska sekreterare eller för annat ändamål. Om politisk sekreterare anställs av
ett parti är anställningsvillkoren en fråga för respektive parti och den anställde.
Arbetsgivaransvaret åvilar partiet som också skall ansvara för alla
personalkostnader som följer av anställandet.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•

Fr.o.m. 2007 skall partistödet motsvara 200% av prisbasbeloppet vid föregående
års utgång och antalet ledamöter i kommunfullmäktige.

•

Partistödet skall utgå dels som ett fast grundstöd lika för alla partier i
kommunfullmäktige på 200 000 kronor dels efter en proportionell fördelning av
resterande belopp mellan partierna i förhållande till antalet mandat.

•

Ett parti får själv avgöra hur partiets partistöd skall användas, för politiska
sekreterare eller för annat ändamål.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-01-20
2005-01-11

Ks § 21
Au § 23

Direktiv för utredning om ersättningar m.m. till förtroendevalda
KS2005/0006-10
- Ledningskontoret 2005-01-03

Ledningskontoret föreslår direktiv för en översyn av de förtroendevaldas och
partiernas villkor som ska vara klar till juni i år.
Kommunstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av ”politikens villkor” i
enlighet med det upprättade förslaget.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra styrgrupp för utredningen och
löpande informeras.

•

Resultatet av översynen ska föreläggas kommunstyrelsen i juni 2005.

Expedieras:
Ledningsteamet för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-10-03-5, 7

Au § 203
Utredning om ersättningar m.m. till förtroendevalda (Politikens villkor)
KS2005/0006-10
- (Kommunstyrelsen 2005-01-20, § 21)
- Ledningskontoret 2005-09-28

Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att göra en översyn av de
förtroendevaldas och partiernas villkor.
Regiondirektören Bo Dahllöf har, som ett led i utredningsarbetet, utarbetat en PM
om pensioner och arvoden m.m. som diskussionsunderlag.
Arbetsutskottet uttalade det angelägna i att utredningsarbetet påskyndades.
Expedieras:
Regiondirektören

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2005-11-15

Au § 252
Utredning om ersättningar m.m. till förtroendevalda (Politikens villkor)
KS2005/006-10
- (Kommunstyrelsen 2005-01-20, § 21)
- (Arbetsutskottet 2005-10-03, § 203)

Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att göra en översyn av de
förtroendevaldas och partiernas villkor. Arbetsutskottet är styrgrupp för
utredningen och ska löpande informeras. Som ett led i utredningsarbetet hade
regiondirektören utarbetat en PM om pensioner och arvoden som diskussionsunderlag och presenterat det vid budgetavstämningen.
Kommunalrådet Björn Jansson redogjorde för de synpunkter på bl.a. det
materialet som representanter från samtliga partier kommit fram till vid en
diskussion under hans ledning. Ett önskemål som då också framförts var att den
gruppen skulle utgöra en referensgrupp i ledningskontorets översynsarbete.
I de direktiv som kommunstyrelsen fastställt för arbetet, januari 2005, ingick
också frågan om politiska sekreterare. Den frågan borde, enligt vad gruppen
kommit fram till, utredas särskilt av en arbetsgrupp med representanter från
samtliga partier och med tjänsteman vid ledningskontoret som sekreterare.
Arbetsutskottets beslut
•

Frågan om politiska sekreterare ska bli föremål för särskild utredning av en
arbetsgrupp bestående av en representant från varje parti representerat i
kommunfullmäktige. Ledningskontoret utser sekreterare i utredningen.

Expedieras:
Regiondirektören
Kommunjuristen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 8

2006-11-27

Ändring av taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkoholdagen
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 288

•

Ledningskontoret 2006-09-25

•

Konsult- och servicekontoret (inkom 2006-09-20)

•

Nuvarande taxa

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-02--04

Ks § 288
Au § 250

Ändring taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
KS2006/0447-80
- Konsult- och servicekontoret 2006
- Ledningskontoret 2006-09-25

Konsult- och servicekontoret har föreslagit bl.a. höjningar av avgifterna och införande av nya avgifter i taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen för att täcka kostnaderna för tillståndsmyndighetens verksamhet.
Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Taxan för prövnings och tillsynsavgifter enligt alkohollagen ändras på föreslaget sätt fr.o.m. 1 januari 2007, innebärande
(1a §) Höjning av den årliga tillsynsavgiften för den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl enligt alkohollagen.
(2 §) Införande av avgift för tillfälligt utökad serveringstid (1 000 kr) och
avgift för Övriga ärenden (700 kr), samt höjning av nuvarande avgifter.
(3 §) Höjning av den fasta tillsynsavgiften (till 1 000 kr) och höjning av de
omsättningsbaserade avgifterna, samt införande av ny (omsättningsbaserad)
avgift för tillsyn av servering med årlig omsättning överstigande 8 mnkr.
(7 §) Bestämmelsen om årlig uppräkning av taxan efter konsumentprisindex
upphör att gälla.

1
2006-09-25

Ledningskontoret
Håkan Jonsson

Kommunstyrelsen

Förslag till ändrad taxa enligt alkohollagen samt ändring i Gotlands
kommuns författningssamling
För att finansiera de årliga ökade kostnaderna för tillsynsarbetet föreslår
ledningskontoret ändring i taxan för vissa avgifter enligt alkohollagen enligt
bifogat förslag från KSK.
- Samtliga avgifter för prövning av ansökan om serveringstillstånd föreslås
höjas samt införande av två nya tillsynsavgifts-klasser, ”Tillfälligt utökad
serveringstid” samt ”Övriga ärenden” (ärenden som inte är så vanliga, men
som dock förekommer och innebär viss handläggning, exempelvis uppskov,
ändrad klass etc.).
- Ändring av den rörliga, på årsomsättningen baserade, avgiften för tillsyn
som höjs i alla intervall samt införande av ytterligare en klass.
I nuvarande Författningssamling för Gotlands kommun anges i ”Taxa för
prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen”, § 7, ett system för
indexuppräkning som inte visat sig vara tillämpbart i praktiken. Enligt
kommunallag och kommunfullmäktiges reglemente är det
kommunfullmäktige som är beslutsfattande i taxor och ett borttagande av § 7 i
författningssamlingen skulle harmonisera med övriga taxors fastställande och
vara i enlighet med gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
•
•

Taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen ändras på föreslaget
sätt samt att höjningen skall gälla fr.o.m. 1 januari 2007.
§ 7 i Gotlands kommuns författningssamling om ”Taxa för prövningsoch tillsynsavgifter enligt alkohollagen”, indexuppräkning enligt
konsumentprisindex av avgifter, utgår.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör

Datum

1(2)
Dnr

Konsult- och servicekontoret
Charlotte Criwall

Förslag till ändring av taxor enligt alkohollagen
Tillståndsmyndigheten för alkohol- och tobak är en i sin helhet intäktsfinansierad
verksamhet. Myndigheten omfattar 2,0 handläggartjänst och 0,5 assistenttjänst med
ansvar att handlägga tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagarna.
En översyn av taxorna enligt alkohollagen har gjorts i syfte att säkra finansieringen
av tillståndsmyndighetens verksamhet. Senast taxan för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen justerades var 1 januari 2004. Härefter har kostnaderna för
verksamheten ökat med drygt två procent per år i likhet med kostnaderna för
kommunens övriga verksamhet. Därtill har konstaterats att antalet ansökningar som
inkommer till tillsynsmyndigheten har varierat över åren, vilket medfört svårighet att
uppskatta myndighetens intäkter. Detta resulterade 2005 i kraftigt minskade intäkter
för ansökningar och ett underskott för verksamheten totalt.
För att täcka kostnadsökningen för perioden från den 1 januari 2004 och för
kommande period föreslås en höjning av taxan enligt nedan. Konsult- och
servicekontoret föreslår också att ytterligare kategorier av ärenden tillförs taxan.
Dessa kategorier hade tidigare inte någon antagen taxa, trots att mer än försumbar
handläggning sker i dessa ärenden. Föreliggande förslag justerar även taxorna inom
de skilda kategorierna för att ge en bättre logisk följd, vilket torde underlätta
förståelsen för taxans uppbyggnad.
Tillstånd

Taxa idag

1. Nyansökningar

8 000

Föreslagen
höjning
1 000

Förslag till
ny taxa
9 000 kr

2. Ändrat tillstånd (avgift tas ut för varje
begärd ändring)
3. Tillfälligt utökad serveringstid, per
tillfälle
4. Tillfälliga tillstånd allmänheten; 3 dagar i
följd på samma plats (nyansökningsavgift
gäller för ansökan längre tid)
5. Tillfälliga tillstånd allmänheten; 2 dagar i
följd på samma plats
6. Tillfälliga tillstånd allmänheten; ansökan
om servering 1 dag
7. Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap, per
serveringsdag
8. Övriga ärenden

4 000

500

4 500 kr

Ny

-

1 000 kr

4 000

500

4 500 kr

2 500

1 000

3 500 kr

2 000

500

2 500 kr

600

100

700 kr

Ny

-

700 kr

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

S:t Hansgatan 25
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Den fasta tillsynsavgiften för alkoholservering till allmänhet föreslås höjas från
840 kr till 1 000 kr samt den rörliga tillsynsavgiften som är beroende på omsättning
av alkoholdrycker enligt följande:
Årsomsättning, kr
0 -125 000

Taxa idag
600

Föreslagen Förslag till
höjning ny avgift
100
700 kr

125 001 - 250 000

1 600

100

1 700 kr

250 001 - 500 000

2 500

200

2 700 kr

500 001 - 1 000 000

4 500

200

4 700 kr

1 000 001 - 2 000 000

6 000

700

6 700 kr

2 000 001 - 4 000 000

8 000

700

8 700 kr

4 000 001 - 8 000 000

10 000

700

10 700 kr

8 000 001 -

Ny

12 700 kr

2. Alkoholservering till slutna sällskap

500

100

600 kr

3. Trafikserveringar

800

200

1 000 kr

Den årliga tillsynsavgift som skall tas ut av den som bedriver anmälningspliktig
servering av eller detaljhandel med öl enligt alkohollagen, föreslås höjas från 1 200
kr till 1 300 kronor.

Konsult- och servicekontoret föreslår att taxorna enligt alkohollagen justeras
enligt bilagda författningsförslag. Höjningen föreslås gälla från 1 januari 2007.

Konsult- och servicekontoret

Charlotte Criwall
Chef Kommunservice

Bilaga: Förslag till författningsändring

Författningssamling för Gotlands kommun

Förslag till KF
2006-11-27

TAXA FÖR PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT
ALKOHOLLAGEN
Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-27. Ändrad 1997-11-24, 2000-11-27, 200210-14, 2003-11-24 och 2006-11-27.
Gotlands kommun föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för ansökningsrespektive tillsynsavgifter med stöd av 7 kap. 13 § och 8 kap. alkohollagen (SFS
1994:1738).
1 § Avgift för kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
skall betalas av den som ansöker om serveringstillstånd och den som beviljats sådant
tillstånd.
1 a § Utöver vad som är föreskrivet 1 § gäller att en årlig tillsynsavgift om 1 300 kronor
skall tas ut av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med
öl enligt alkohollagen. Avgiften gäller för ett kalenderår och skall i stället för vad som
är föreskrivet 5 § första stycket erläggas i förskott eller i samband med anmälningstillfället om nyanmälan görs under ett kalenderår.
2 § Avgift för att få ansökan om serveringstillstånd prövad är uppdelad i åtta kategorier
med följande belopp:
1

Nyansökningar

9000 kr

2

Ändrat tillstånd (ändring tas ut för varje begärd ändring)

4 500 kr

3

Tillfälligt utökad serveringstid, per tillfälle

1000 kr

4

Tillfälliga tillstånd allmänheten; 3 dagar i följd på samma plats
(nyansökningsavgift gäller för ansökan längre tid)

4 500 kr

5

Tillfälliga tillstånd allmänheten; 2 dagar i följd på samma plats

3 500 kr

6

Tillfälliga tillstånd allmänheten; ansökan om servering 1 dag

2 500 kr

7

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap, per serveringsdag

700 kr

8

Övriga ärenden

700 kr

3 § Årlig tillsynsavgift uttas som fast och för vissa tillståndshavare som en rörlig
årsavgift, där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på
serveringsställets årsomsättning av alkoholdrycker. Dessutom skall en årlig avgift på
1 000 kr tas ut av de tillståndshavare som beviljats serveringstid efter kl. 01.00.
För tillfälliga tillstånd, såväl alkoholservering till allmänheten som till slutna sällskap,
är dock samtliga tillsynsavgifter inräknade i den ansökningsavgift som skall erläggas
enligt 2 §. För övriga tillståndshavare uttas årlig tillsynsavgift enligt följande:

1 (2)

Författningssamling för Gotlands kommun

Taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

1. Alkoholservering till allmänhet fast tillsynsavgift 400 (500) kronor samt
rörlig tillsynsavgift beroende på omsättning av alkoholdrycker enligt
följande:
Årsomsättning, kr

Avgift, kr

0 – 125 000

700 kr

125 001 – 250 000

1 700 kr

250 001 – 500 000

2 700 kr

500 001 - 1 000 000

4 700 kr

1 000 001 – 2 000 000

6 700 kr

2 000 001 – 4 000 000

8 700 kr

4 000 001 – 8 000 000

10 700 kr

8 000 001 -

12 700 kr

2. Alkoholservering till slutna sällskap

600 kr

3. Trafikserveringar

1 000 kr

§ 4 En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att avgiften inbetalts till
kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften
inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på
annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas
om detta i anmodan.
Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts
för att ansökan skall behandlas.
Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl
får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.
§ 5 Tillsynsavgifter tas årligen ut efter varje kalenderårs utgång och avser samma
tidsperiod.
Avgiften skall ha erlagts senast 30 dagar efter räkning utsänts.
Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga
lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.
§ 6 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning,
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned.
§ 7 (Paragrafen utgår.)

2 (2)

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdag

Ärende 9

2006-11-27

Ändring av VA-taxan
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 289

•

Ledningskontoret 2006-09-11

•

Ledningskontoret 2006-11-10. PM

•

Tekniska nämnden 2006-06-21, § 158, med ändringsförslag

•

Nuvarande taxa

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-02--04

Ks § 289
Au § 251

Ändring av VA-taxan
KS2006/0351-34
- Tekniska nämnden 2006-06-21, § 158
- Ledningskontoret 2006-09-11

Tekniska nämnden har framlagt förslag till ändring av taxan för Gotlands
kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning (VA-taxan) fr.o.m. 1 januari
2007. Ändringarna avser brukningsavgifterna (13 §) och bestämmelserna för
uppräkning av beloppen i taxan (16 §).
Anm: I taxan anges belopp inkl. moms inom parentes.

Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Taxan för Gotlands kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ändras
i enlighet med tekniska nämndens förslag (13 § 2 mom. a – p och 16 §).

2006-09-11

Dnr: KS 2006/0351-34
Åke Wennerberg

Kommunstyrelsen

Revidering av VA- taxan
Tekniska nämnden föreslår i protokollsutdrag 2006-06-21, §158, ändring av den
gällande VA- taxan.
Revideringen behövs som följd av det stora åtagande som utbyggnaden enligt
"VA- planen" medför tillsammans med myndigheternas ökade krav och behovet
av en förbättrad vattenkvalitet i Visbyområdet.
För att få en ekonomi i balans för VA- verksamheten krävs enligt tekniska
nämnden en taxehöjning med 10% på brukningsavgifterna. Taxehöjningen
beräknas öka intäkterna med 7-8 Mkr per år.
I bokslutet för 2005 redovisar VA- verksamheten ett överskott på 8 712 tkr och
"eget kapital" på 12 149 tkr. Det positiva resultatet beror på en överföring av
anläggningsavgifter med 11,5 Mkr från investeringsredovisningen. Enligt gällande
mål ska VA- verksamheten vara helt avgiftsfinansierad.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
VA- taxan ändras fr o m 1 januari 2007 enligt föreliggande förslag från tekniska
nämnden.

Bo Dahllöf
regiondirektör

1 (1)

PROMEMORIA
DATUM

DIARIENUMMER

10 november 2006

KS 2006/0351-34

ERT DATUM

ER BETECKNING

Patrik Pettersson
kommunjurist

PM i fråga om giltigheten av va-taxan med anledning av att ny lag om allmänna
vattentjänster träder i kraft vid årsskiftet
Kommunens rätt att besluta föreskrifter om va-avgifter i va-taxa grundas på 27 §
lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar, liksom nu
föreslagen ändring (KS § 289/2006) av taxan. Den 1 januari 2007 träder lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster i kraft, då lagen (1970:244) om allmänna
vatten- och avloppsanläggningar upphör att gälla.

Av 4. övergångsbestämmelserna till den nya lagen framgår att kommunens va-taxa –
samt även ABVA – fortsätter att gälla till dess kommunen med stöd av den nya lagen
ersatt dessa föreskrifter, dock längst till och med den 31 december 2008. Va-taxan är
således giltig även efter årsskiftet och något hinder mot att besluta föreslagen ändring
föreligger inte. Bestämmelser i va-taxan som hänvisar till den gamla lagen får
följaktligen anses hänvisa till den nya lagen i tillämpliga delar.

Visby som ovan

Patrik Pettersson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-06-21
Dnr TN 2006/1121 34

TN § 158 Revidering av VA-taxan
Tekniska förvaltningen 2006-06-05

Tekniska förvaltningen har tidigare, i samband med budgetarbetet, både i
tekniska nämnden och budgetberedningen redovisat de VA-ekonomiska
förutsättningarna och behovet av att höja VA-taxan från 2007-01-01.
Det stora åtagande som utbyggnaden av ”VA-planen” medför i
investeringar i VA-ledningsnät, tillsammans med myndigheternas ökade
krav på befintliga avloppsanläggningar och behovet av en förbättrad
vattenkvalitet i Visbyområdet gör att investeringstakten ökat markant de
senaste åren.
Investeringarna medför att kapitalkostnaderna ökar med 4-5 Mkr/år i och
med att det bokförda värdet ökar från dagens drygt 300 Mkr till ca 480
Mkr år 2010.
För att få en ekonomi i balans 2007 krävs en taxehöjning med 10% på
brukningsavgifterna.
Nuvarande VA-taxa har varit oförändrad sedan 2003-10-01.
Tekniska förvaltningen har utarbetat förslag till höjning av VA-taxan.

Tekniska nämndens beslut
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att
VA-taxan ändras enligt bifogade förslag i punkterna:
BRUKNINGSAVGIFTER § 13 mom 2, a-p samt § 16 som berör
index.
Förändringen skall gälla från 2007-01-01.

_____

Protokollsutdrag:
TF driftavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Visby 2006-06-05

Tekniska nämnden i
Gotlands kommun

Revidering av VA-taxan.
Tekniska förvaltningen har tidigare, i samband med budgetarbetet, både i tekniska nämnden
och budgetberedningen redovisat de VA-ekonomiska förutsättningarna och behovet av att
höja va-taxan från 2007-01-01.
Det stora åtagande som utbyggnaden av ”Va-planen” medför i investeringar i valedningsnät, tillsammans med myndigheternas ökade krav på befintliga avloppsanläggningar
och behovet av en förbättrad vattenkvalitet i Visbyområdet gör att investeringstakten ökat
markant de senaste åren. Investeringsvolymen framgår av bifogad sammanställning.
Dessa investeringar medför att kapitalkostnaderna ökar med 4-5 Mkr/år i och med att det
bokförda värdet ökar från dagens drygt 300 Mkr till ca. 480 Mkr år 2010.
För att få en ekonomi i balans 2007 krävs en taxehöjning med 10% på brukningsavgifterna.
Nuvarande va-taxa har varit oförändrad sedan 2003-10-01
Tekniska förvaltningen har utarbetat bilagda förslag till höjning av va-taxan.
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta:
Va-taxan ändras enligt bifogade förslag i punkterna:
BRUKNINGSAVGIFTER § 13 mom 2, a-p samt § 16 som berör index.
Förändringen skall gälla från 2007-01-01.

Tekniska förvaltningen

Lars-Gunnar Wedin
Tf.teknisk direktör
Bifogas:
Sammanställning investeringar
Förslag till reviderad va-taxa
Gällande va-taxa.

Göran Blomgren
Driftchef

VA-INVESTERINGAR 2001 - 2010
Utförda och pågående arbeten
Projekt
"Va-planen"
Hamra
Själö-Brissund
Ygne-Axelsro etapp 1-3
Lärbro-Hangvar
Hangvar kyrkby
Investeringar i verk
Visby reningsverk slamtork
Summa

Investering Mkr
4
35
20
9
7
22
97

Planerade arbeten
"Va-planen"
Ygne Axelsro etapp 4 - 6
Hangvar - Lickershamn
Lickershamn
Roma kyrkby
Nisseviken.
Investeringar i verk
Visby reningsverk kvävereduktion
Visby vattenverk förbättrad vattenkvalitet.
Slite reningsverk
Summa

15
8
16
11
11
25
38
40
164

2 BRUKNINGSAVGIFTER
§ 13
Mom 1. För fastighet skall erläggas brukningsavgift. Avgiften består av en fast och en rörlig
del. Avgiften utgår enligt följande bestämmelser.
Fast brukningsavgift
Mom 2. För bebyggd fastighet skall erläggas fast brukningsavgift. För obebyggd fastighet
skall fast brukningsavgift erläggas om tekniska nämnden så beslutat enligt § 7.
Fast brukningsavgift utgår per fastighet enligt följande:
a) Grundavgift med 618:- ( 773:- ) kr per år utgår för varje fastighet, som är ansluten till
kommunalt vatten- och avloppsledningsnät. För fastighet ansluten till enbart vatten- eller
enbart avloppsledningsnät utgår 470:- ( 588:- ) kr per år.
b) Tilläggsavgift med 818:- ( 1023:-) kr per år och lägenhet (tariffenhet, bostadstaxa) utgår för
varje bostadsfastighet, som är ansluten till både vatten- och avloppsledningsnät.
Bostadsfastighet med anslutning till enbart vatten- eller enbart avloppsledningsnät betalar
664:- ( 830:- ) kr per lägenhet och år.
c) Tilläggsavgift med 818:- ( 1023:- ) kr per år och annan fastighet (tariffenhet, industritaxa)
utgår för varje annan fastighet, som är ansluten till både vatten- och avloppsledningsnät.
Annan fastighet med anslutning enbart till vattenledningsnät eller enbart till
avloppsledningsnät betalar årligen tilläggsavgift med 664:- ( 830:- ) kr per tariffenhet.

d) För fastighet med både bostäder och lokaler för annat ändamål skall den för abonnenten
mest fördelaktiga taxan tillämpas. Samma taxa måste dock tillämpas för hela fastigheten,
såvida vatten för olika lokalkategorier icke mätes genom skilda mätare eller undermätare.
Jordbruk kan hänföras till industritaxan.
Tariffenhet
e) I bostadsfastighet eller därmed enligt § 3 jämställd fastighet räknas varje lägenhet enligt
definition i § 5 mom 2 som en tariffenhet.
Annan fastighet med enbart industrilokaler utgör endast en tariffenhet. Vid tillämpning av
industritaxa för byggnader med både bostäder och lokaler för annat ändamål räknas utöver
industrilokalerna varje lägenhet som en tariffenhet.

Rörlig brukningsavgift
Mom 3. För bebyggd fastighet skall erläggas rörlig brukningsavgift. Sådan avgift utgår för
bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet enligt § 3 (bostadstaxa) eller annan fastighet
(industritaxa) enligt följande.

Bostadstaxa
f) 16:07 (20:09) per m3 renvatten genom mätare utgår för all förbrukning i bostadsfastighet
som är ansluten till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät och betalar fast
brukningsavgift enligt mom 2 a och b.
g) 7:17 ( 8:96) per m3 renvatten genom mätare utgår för all förbrukning i bostadsfastighet som
är ansluten till kommunalt vattenledningsnät och betalar fast brukningsavgift enligt mom 2 a
och b.
h) 8:90( 11:13) per m3 förbrukat renvatten utgår för bostadsfastigh et som är ansluten till
kommunalt avloppsledningsnät, som betalar fast brukningsavgift enligt mom 2 a och b samt
har möjlighet att för mätning av vatten från egen täkt anordna avsättning på frostskyddad plats
för va-verkets vattenmätare.
i) 1 780:- ( 2 225:-) per år och tariffenhet utgår för bostadsfastighet som är ansluten till
kommunalt avloppsnät och för mätning av vatten från egen vattentäkt betalar fast
brukningsavgift enligt mom 2 a och b men ej har möjlighet att anordna avsättning på
frostskyddad plats för va-verkets vattenmätare.
k) Bostadsfastighet som är ansluten till kommunalt vattenledningsnät och/eller
avlopps-ledningsnät, och betalar fast brukningsavgift enligt mom 2 a och b men av tekniska
skäl ej kan anordna vattenmätning, betalar för en beräknad förbrukning av 200 m3 renvatten
per tariffenhet och år.
Industritaxa
l) 16:78(20:98) per m3 renvatten genom mätare utgår för all förbrukning upp till
30 000 m3 per år i annan fastighet som är ansluten till kommunalt vatten- och
avloppsledningsnät och som betalar fast brukningsavgift enligt mom 2 a och c.
m) 7:12 (8:90) per m3 renvatten genom mätare utgår för all förbrukning upp till
30 000 m3 per år i annan fastighet, som är ansluten till kommunalt vattenledningsnät och
betalar fast brukningsavgift enligt mom 2 a och c.
o) 9:66 (12:08) per m3 renvatten genom mätare utgår för all förbrukning upp till 30 000 m3
per år i annan fastighet, som är ansluten till kommunalt avloppsle dningsnät och betalar fast
brukningsavgift enligt mom 2 a och c.
Sådan fastighet är skyldig anordna avsättning på frostskyddad plats passande för va-verkets
vattenmätare.

p) För industri eller annan rörelse, som under kalenderåret förbrukar mer än 30 000 m3
renvatten och är ansluten till kommunalt vattenledningsnät nedsättes avgiften för överstigande
förbrukning till belopp enligt följande tabell:
30 001 - 100 000 m3
6:40 (8:00) per m3
100 001 - 150 000 m3
5:81 (7:26) per m3
150 001 - 200 000 m3
5:34 (6:68) per m3
200 001 4:70 (5:88) per m3
Industri eller annan rörelse, som under kalenderåret förbrukar mer än
30 000 m3 renvatten och är ansluten till kommunalt avloppsnät skall för överskjutande
avloppsvattenmängd betala enligt mom 3 h. Förbrukningen får därvid beräknas med ledning
av framräknad medeldygnsförbrukning.

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

§ 16
Avgifter enligt § 13 är baserade på indextalet XXX,X (2006-09) i konsument-prisindex, KPI,
1980 som basår. Avgiftsbeloppen omräknas med hänsyn till september månads index varje år
och gäller från 1 januari året efter och för följande tolvmånadersperiod. Beslut om sådan
omräkning fattas av tekniska nämnden.
Vid reglering av taxan tillämpas följande:
a) Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent.
b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör
skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet och talet
XXX,X omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet procenttal avrundas till närmaste
hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur beträffande avgift enligt § 13 mom 2, till
närmaste hela krontal samt beträffande avgift enligt § 13 mom 3 till närmaste hela öretal.
c) Beslutad avgiftsförändring tillämpas fr.o.m. debiteringsperioden efter den dag som angetts i
beslutet, varvid förbrukning får beräknas med ledning av föregående års framräknade
medeldygnsförbrukning.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 10

2006-11-27

Långsiktig plan för VA-utbyggnad
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 338

•

Ledningskontoret 2006-10-06 med samrådsredogörelse

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-08-24, § 127

•

Byggnadsnämnden 2006-08-30, § 154

•

Tekniska nämnden 2006-08-30, § 186

•

Förslag till långsiktig plan för VA-utbyggnad

•

Plan- och bostadskommittén 2005-11-08, § 13 och 2006-05-03, § 10

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Plan- och bostadskommittén

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 338
PBK § 13

Långsiktig plan för VA-utbyggnad
KS2006/0313-30
- (Plan- och bostadskommittén 2005-11-08, § 13 och 2006-05-03, § 10)
- Ledningskontoret 2006-10-06 med samrådsredogörelse

Kommunfullmäktige antog i juni 2002 en långsiktig plan för VA-utbyggnaden på
Gotland den närmste 10-årsperioden. Planen skulle regelbundet stämmas av för att
kontrollera om prioriteringarna stämmer med eventuellt ändrade förutsättningar. Med
tanke på de stora planerings- och projekteringsinsatser som VA-utbyggnad fordrar ska
översynen göras vart fjärde år och 10 års-planen förlängs till att gälla motsvarande tid.

Ledningskontoret har, efter remissomgång, framlagt förslag till reviderad plan för
VA-utbyggnaden.
Förslaget innebär bl.a. att utbyggnaden perioden 2006-2010 följer gällande plan.
För perioden 2011-2015 koncentreras utbyggnaden till infrastrukturella insatser –
utbyggnad av VA-verk och ledningar.
Förslaget bygger på den lag (2006:412) om allmänna vattentjänster som den 1 januari
2007 ersätter lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Det upprättade förslaget till revidering av ”Långsiktig plan för VA-utbyggnaden på Gotland” antas.

1(2)
2006-10-06

Dnr 2006/0313-30

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Långsiktig plan för VA-utbyggnad – översyn/revidering
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2002-06-19 ”Långsiktig plan för VA-utbyggnad
på Gotland”. Uppföljning av planen samt komplettering till ny 10-årsperiod
skall ske vart fjärde år.
En arbetsgrupp med företrädare från tekniska förvaltningen, miljö och hälsoskyddskontoret samt stadsarkitektkontoret har under ledningskontorets samordning utarbetat ett förslag till reviderad plan. I förslaget redovisas hur nuvarande plan följts och erfarenheter från planens tillämpning. Vidare lämnas
förslag till inriktning på VA-utbyggnaden perioden 2006-2015.
Utbyggnaden för perioden 2006-2010 föreslås följa tidigare antagen plan. För
perioden 2011-2015 föreslås att en kraftsamling sker på den infrastrukturella
VA-utbyggnaden (VA-verk, regionala ledningar) vilket bl a är en
förutsättning för att kunna fortsätta nätutbyggnad inom olika områden. För att
kunna optimera effekterna av förestående omfattande investeringar krävs att
dessa föregås av utredningar. Utbyggnader under 2011-2015 specificeras
därför inte i detta skede. Ingen nätutbyggnad inom ytterligare områden ryms
under denna period. I förslaget redovisas ett antal områden, utan inbördes
prioritet, som utifrån samma prioriteringsmetod metod som i tidigare plan
bedömts som mest angelägna för utbyggnad, och som i första hand bör tas
under övervägande om förutsättningarna för utbyggnadstakten förändras
under perioden fram till kommande översyn/revidering.
Bedömning
Förslaget har varit remitterat till Tekniska nämnden, Miljö och hälsokyddsnämndan samt Byggnadsnämnden, som samtliga inkommit med synpunkter.
Synpunkterna har sammanställts samt kommenterats i en särskild samrådsredogörelse. Synpunkterna har inte föranlett någon förändring av förslaget.
Smärre redaktionella justeringar har gjorts efter remissversionen.
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2(2)
2006-10-06

Dnr 2006/0313-30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Reviderad ”Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland” antas enligt
upprättat förslag.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland – revidering

Samrådsredogörelse
Datum/Från

Synpunkter

Arbetsgruppens kommentar

2006-08-24

Förslaget tillstyrkes

-

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Olyckligt att nätutbyggnaden avstannar
helt – vid nästkommande revidering får
frågas tas upp på nytt.

Förslaget utgår från idag kända förutsättningar (såväl ekonomiska som
praktiska). Omprövning kan ske om
förutsättningarna förändras (se kommentar till MHN:s sista synpunkt nedan).

Det är angeläget att VA-utredningar utförs för Fårö och Östergarnslandet.

Är i enlighet med förslaget (avsnitt
2.11).

Tydligare information behöver ges om
”hur lång tid man har på sig att ansluta”
sedan förbindelsepunkt upprättats.

MHK utarbetar lämplig information.

MHN skulle se positivt på en ännu kraftigare satsning för att snabbare kunna tillgodose behoven av VA-utbyggnad på
Gotland.

I förslaget finns angivet ett antal angelägna områden. Vid ändrade förutsättningar kan dessa tas in i nu aktuell
tidsperiod.

Förslaget tillstyrkes.

-

2006-08-30
Byggnadsnämnden

2006-08-30
Tekniska
nämnden

BN bör lägga planeringsresurser på Fårö Är i enlighet med förslaget (avsnitt
och Östergarnslandet i form av att nya
2.11).
fördjupade översiktsplaner tas fram senast 2007.
BN initierar en diskussion om alternativa
tekniska lösningar för vatten och avlopp.

Berör såväl avsnitt 2.6 (huvudmannaskap) som 2.8 (val av teknik). En sådan diskussion bör kontinuerligt föras.

Förslaget godkännes

-

En noggrann analys krävs beträffande
finansieringen av VA-utbyggnaden och
hur ökade kostnader skall fördelas
mellan anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Bör genomföras av tekniska förvaltningen i samverkan med ledningskontorets ekonomiteam.

Inför fortsatt utbyggnad måste erforderliga kapacitetshöjningar i befintliga VAverk beaktas. Den långsiktiga strategiska
planeringen måste omfatta hela verksamheten från vattenförsörjning till avloppsrening.

Under perioden 2011-2015 tillförs inga
nya områden för att möjliggöra utbyggnad av verk och regionala ledningar
(avsnitt 2.12). Enligt avsnitt 2.8 förespråkas en generell inriktning mot
större verk på både vatten- och avloppssidan istället för många små.

En samordning bör ske mellan VA-utbyggnad och den fysiska planeringen.

Enligt förslaget (avsnitt 2.11) föreslås
en sådan samordning beträffande Fårö och Östergarnslandet. Arbetsformerna bör ses över för att eftersträva
en fortsatt ökad samordning.

GOTLANDS KOMMUN
Miljö och hälsoskyddsnämnden

2006-08-24
Dnr: 06-2046

MHN § 127

Yttrande över förslag till revidering av långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland
Remiss från ledningskontoret.
MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT
Miljö och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslag till revidering av långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland. Synpunkter lämnas under avsnittet
bedömning.
ÄRENDEBESKRIVNING
Syftet med en långsiktig plan för VA-utbyggnad är att lösa vatten- och avloppsanläggningar i
ett större sammanhang, för att sanera och förbättra befintliga förhållanden men också för att
skapa förutsättningar för fortsatta utvecklingsmöjligheter.
Planen från 2002 har följts. Utbyggnad av VA har skett inom Själsö-Brissund i Väskinde och
i Hamra kyrkby. Utbyggnad pågår inom Kneippbyn-Ygne-området i Västerhejde samt i
Hangvars kyrkby. Genom hittillsvarande utbyggnad enligt planen har ca 600 fastigheter getts
möjlighet att ansluta till kommunalt VA. Ca hälften av fastigheterna har gjort faktisk
anslutning. En fördröjning sker i anslutningarna eftersom fastighetsägarna ofta kombinerar
med renoveringar och nybyggnationer innan anslutning sker. En viss ökad permanentning av
fritidshus kan redan ses i Själsö-Brissundområdet. Planen har mottagits positivt av olika
berörda och har varit till nytta för planering såväl inom kommunen som hos andra aktörer.
Den ursprungliga planen från 2002 har genomgått en revidering. Revidering har gjorts i
samverkan mellan ledningskontoret, miljö och hälsoskyddskontoret, tekniska förvaltningen
och stadsarkitektkontoret. I revideringen har samtliga områden i planen från 2002 analyserats.
Revideringar har gjorts utifrån periodens (2002-2006) utveckling, nya/förändrade behov och
förutsättningar. Ingen förändring har skett i plan för utbyggnad fram till 2010. Däremot har
förändringar skett i den prioriterade lista som redovisats utanför den tidsatta planen på grund
av ändrade behov och förutsättningar. I det nya förslaget har ett antal områden redovisats
utanför tidsatt plan, dock utan inbördes prioriteringsordning. I den reviderade planen har inga
nya områden lagts in i den tidsatta planen (2010-2015), utan planen innebär en kraftsamling
för utbyggnad av infrastruktur i form av vatten- och reningsverk samt regionala ledningar.

GOTLANDS KOMMUN
Miljö och hälsoskyddsnämnden

2006-08-24
Dnr: 06-2046

MHN § 127, forts

Under utbyggnadsperioden 2006-2010 kommer resterande planerade områden att byggas ut d
v s: återstod av Kneippbyn-Ygne, Hangvar kyrkby, Lickershamn, Roma kyrkby samt
Nisseviken. Investeringsvolymen uppgår till i genomsnitt 15 miljoner kr per år. För den
efterföljande perioden 2011-2015 bör investeringsvolymen ligga på storleksordningen 30
miljoner kronor per år. Behov finns av utbyggnad och modernisering av befintliga VA-verk.
För att få en säkrare och effektivare funktion och mer rationell skötsel och tillsyn är
inriktningen att koncentrera vatten och spillvattenbehandling till färre och större verk. Som ett
led i detta krävs utbyggnad av regionala ledningar. Dessa utbyggnader är en förutsättning för
att kunna fortsätta nätutbyggnaden inom olika områden.
För södra Gotland pågår en övergripande utredning beträffande hur den framtida VAförsörjningen ska utformas. Både på Fårö och på Östergarnslandet finns ett antal delområden
kartlagda där behov finns av nätutbyggnad. Dessa delområden kan dock inte lösas ”isolerat”.
Särskilda utredningar behövs därför för Fårö och Östergarnslandet för att utreda hur vatten
och avlopp kan lösas i ett större sammanhang.
Förslag till utbyggnadsplan:
Område
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kneippbyn-Ygne mm
Hangvar kyrkby
Lickershamn
Roma kyrkby
Nisseviken
Infrastrukturell utbyggnad
= högre investeringskostnad

Områden utöver tidsplanen, ingen prioritetsordning:
Bunge
Bungeviken-Bungenäs
Follingbo
Klinte, Norrbys, Gerete m fl
Fårö
Ajkesträsk-Gasmora
Hangvar
Ireviken
Tofta
Gnisvärd
Träkumla
Ingvards, Gottskalks, Tjängdarve m fl
Visby
Bergbetningen
Östergarn-Gammelgarn
Falhammars-Rodarve-Bengts m fl
BEREDANDE ORGAN
Miljö och hälsoskyddskontoret hade yttrat sig i ärendet 2006-08-03 och lämnat förslag till beslut.

GOTLANDS KOMMUN
Miljö och hälsoskyddsnämnden

2006-08-24
Dnr: 06-2046

MHN § 127, forts

BEDÖMNING
Miljö och hälsoskyddskontoret har deltagit i revideringen av den långsiktiga VA-planen och
framfört synpunkter och önskemål om områden som är viktiga att lösa i ett större
sammanhang. Tekniska förvaltningen har i slutskedet av revideringen konstaterat att en
kraftig satsning behövs på infrastrukturell utbyggnad innan vidare spridd nätutbyggnad kan
ske inom olika områden. Miljö och hälsoskyddsnämnden delar tekniska förvaltningens
uppfattning om att det behövs upprustning och satsning på vissa större verk samt ett behov av
långa regionala ledningar. Eftersom den pågående utbyggnaden har fungerat så bra och haft
sådan acceptans är det dock olyckligt att nätutbyggnaden avstannar helt. Vid nästkommande
revidering (år 2010) får frågan tas upp på nytt om någon nätutbyggnad är möjlig utifrån hur
den infrastrukturella utbyggnaden planeras.
Det är angeläget att utredningar utförs för att lösa vatten- och avloppsfrågan både på Fårö och
på Östergarnslandet. Här finns både brist på vatten samt vatten av dålig kvalité i dagsläget.
Avlopp är generellt svårt att lösa enskilt på grund av dåliga markförutsättningar.
Utifrån vunna erfarenheter om faktisk anslutning av enskilda fastigheter när förbindelsepunkt
finns upprättad behöver tydligare information ges om ”hur lång tid man har på sig att
ansluta”. I tekniska förvaltningens nuvarande utskick medföljer en information från miljö och
hälsoskyddskontoret att fastighetsägaren bör ansluta till det kommunala avloppet inom ett år.
Miljö och hälsoskyddskontoret gör därefter uppföljningar för att tillse att anslutning till
kommunalt avlopp sker på alla fastigheter där enskilt avlopp finns.
Den långsiktiga planen för VA-utbyggnad medverkar till en positiv utveckling för flera av de
regionala miljömålen, bl a: ”Ingen övergödning”, ”Grundvatten av god kvalité” och ”God
bebyggd miljö”, dock skulle MHN se positivt på en ännu kraftigare satsning för att snabbare
kunna tillgodose behoven av VA-utbyggnad på Gotland.

_______

plan
Protokollsutdrag:
Ledningskontoret
----

2006-08-30

BN§ 154

Dnr 65114 - 44

Au§ 305

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland - revidering. Remiss 2006-06-08.
________________________________________________________________________
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
Byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets och arbetsutskottets bedömning som
sitt eget yttrande till ledningskontoret.
BAKGRUND
Kommunfullmäktige antog 2002-06-19 ”Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland”.
Planen anger att översyn skall ske vart fjärde år.
En arbetsgrupp med företrädare från ledningskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret,
tekniska förvaltningen och stadsarkitektkontoret har gjort en översyn och lämnat förslag till
revidering samt förlängning av planen till år 2015.
Arbetsgruppen har överlämnat förslaget för berörda nämnders yttrande.
Enligt övergripande måldokument för Gotlands kommun skall förutsättningar skapas för en
inomregional balans och en tryggad bostadsförsörjning för olika grupper. Ett säkerställande
av vattenförsörjningen är en grundläggande förutsättning för att det gotländska samhället
skall fungera och utvecklas. Från olika håll framkommer ett starkt behov av att inom vissa
områden på Gotland anordna vatten- och avloppsfrågorna i ett större sammanhang, för att
sanera och förbättra befintliga förhållanden men också för att skapa förutsättningar för
fortsatta utvecklingsmöjligheter. Då dessa mål och behov har många beröringspunkter bör
önskvärd bebyggelseutveckling och behov av åtgärder inom befintliga bebyggelseområden
gemensamt utgöra grund för en långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland.
I samverkan mellan ledningskontoret, tekniska förvaltningen, miljö och hälsoskyddskontoret
och stadsarkitektkontoret har ett 80-tal områden på Gotland kartlagts och analyserats utifrån
behov, förutsättningar och önskvärd utveckling. Utifrån 10 olika kriterier har en prioritering
skett av områdena, och utifrån denna prioriterade lista har en plan för VA-utbyggnaden
upprättats, där tid angivits för påbörjandet inom de områden som ryms inom den närmaste
10-årsperioden.
Planen innehåller också vissa principiella ställningstaganden:
lämpligaste huvudmannaskap skall bedömas i ett tidigt skede för varje område, men
kommunen skall alltid tillse att de avsedda gemensamma lösningarna enligt planen kommer
till stånd
VA-verksamhetsområde för respektive utbyggnadsområde skall fastställas i ett tidigt skede
(normalt i samband med förprojektering)
forts

forts § 154
VA-lagens bestämmelser om betalningsskyldighet för fastighetsägare inom fastställt
verksamhetsområde, oavsett faktisk anslutning, skall tillämpas
beträffande enhetlig taxa eller särtaxa innebär planen inget förändrat synsätt i hittillsvarande
tillämpning med enhetlig taxa inom hela Gotlands kommun, där kommunen är huvudman,
men en närmare bedömning av detta skall ske rörande varje enskilt utbyggnadsområde
kommunal medverkan vid VA-försörjning inom områden utöver denna plan skall normalt
endast ske om detta inte påverkar den fastställda tidplanen
utbyggnaden skall normalt omfatta både vattenförsörjning och omhändertagande av
avloppsvatten, men undantag kan ske utifrån områdenas speciella förutsättningar
ledningsdragning till större vatten- respektive avloppsreningsverk förordas, där så kan ske,
framför mindre lokala anläggningar
en inriktning mot kretsloppsanpassat omhändertagande av avloppsvatten skall eftersträvas,
varvid erfarenheterna från lagringsdammar och bevattning av åkermark bör väga tungt
Uppföljning av planen samt komplettering till ny 10-årsperiod skall ske vart fjärde år.
Planens upplägg och struktur följer i stort den ursprungliga planen.
En genomgång av samtliga områden som kartlagts inför den ursprungliga planen, liksom en
kartläggning av eventuellt tillkommande områden, har skett. Ett antal områden har därvid
tagits bort. Dessa, liksom orsaken till borttagandet, framgår av bilaga 14. Ett antal områden
har förändrats till sin omfattning, och i vissa fall resulterat i sammanslagning av tidigare
områden. De områden som numera ingår i andra områden redovisas också i bilaga 14.
Vissa av områdena har i stort sett kommunalt VA utbyggt för befintlig bebyggelse, men har
kartlagts utifrån ett högt bebyggelsetryck. För dessa områden föreslås att fortsatt vautbyggnad får lösas i samband med planläggning/exploatering och de ingår ej i planens
utbyggnadsområden, då en av grundförutsättningarna för dessa är att behov föreligger
utifrån befintlig bebyggelse. Dessa områden har redovisats sist i bilaga 1. De deltagande
förvaltningarna har därefter gått igenom samtliga områden och bedömt dessa utifrån ”sina”
kriterier. Dessa bedömningar har summerats för samtliga kriterier, och varje område har på
detta sätt erhållit en ”totalpoäng”. Samtliga områden som ingått i denna bedömning framgår
av bilaga 1.
I de fall avvikelser framkommit i prioritetsordning mellan tidigare och ny lista har orsakerna
till detta analyserats och en bedömning har skett utifrån detta. Ingen förändring har skett i av
fullmäktige antagen plan för utbyggnad fram till 2010, då tillräckligt starka skäl för detta inte
ansetts föreligga. Däremot har förändringar skett i den prioriterade lista som tidigare
redovisats utanför plan (med angiven prioritet 8-22) på grund av ändrade behov och
förutsättningar. Ett antal områden som utifrån sin ”poäng” bedömts som mest angelägna
redovisas utanför tidsatt plan, dock utan inbördes prioritetsordning.
Behov av särskild hantering av VA-utbyggnadsbehovet har bedömts föreligga för Fårö och
Östergarnslandet, och dessa beskrives i avsnitt 2.11.
En viktig skillnad mot tidigare plan är att i den reviderade planen har inga nya områden lagts
in i den tidsatta planen, utan planen innebär en kraftsamling för utbyggnad av infrastruktur i
form av vatten- och reningsverk samt regionala ledningar. Detta redovisas närmare i avsnitt
2.10 och 2.12.
Erfarenheterna av den plan som antogs 2002-06-19 är att den har använts och att den har
följts. Den har mottagits positivt av olika berörda, och har varit till nytta för planering såväl
inom kommunen som hos andra aktörer (fastighetsägare, exploatörer m fl). Den har också
utgjort ett viktigt underlag för handläggning av olika ärenden och frågor inom myndigheter.
forts

forts § 154
STADSARKITEKTKONTORETS SYNPUNKTER
Stadsarkitektkontoret tillstyrker den reviderade planen men vill särskilt uppmärksamma
byggnadsnämnden på att de delar av planen som berör Fårö och Östergarnslandet innebär
att byggnadsnämnden bör lägga planeringsresurser på dessa områden. Helst omgående
men senast år 2007 i form av att nya fördjupade översiktsplaner tas fram.
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets synpunkter och föreslår att byggnadsnämnden
initierar en diskussion om alternativa tekniska lösningar för vatten och avlopp.
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-08-30

TN § 186 Yttrande över långsiktig plan för VA-utbyggnad på
Gotland
Tekniska förvaltningen 2006-08-11

Kommunfullmäktige antog 2002-06-19 ”Långsiktig plan för VAutbyggnad på Gotland”. Översyn av planen skulle därefter ske vart fjärde
år, och den första revisionen har nu resulterat i ett reviderat planförslag.
Förvaltningen har medverkat vid framtagande av planen och har inga
erinringar mot förslaget. Förvaltningen lyfter i sitt yttrande, fram tre
områden som är strategiskt viktiga nämligen finansiering, prioritering av
investeringar samt samordnad planläggning.

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag till långsiktig plan för
VA-utbyggnad på Gotland och överlämnar samtidigt förvaltningens
yttrande över planförslaget.

Protokollsutdrag:
TF driftavd
Kommunstyrelsen + handl

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Plan- och bostadskommittén

2006-05-03

PBK § 10
Långsiktig plan för VA-utbyggnad
- (Plan- och bostadskommittén 2005-11-08, § 13)

Plan- och bostadskommittén hade i november 2005 informerats om pågående
översyn av den långsiktiga planen för VA-utbyggnad. Lennart Johansson,
ledningskontoret, informerade nu kortfattat om arbetsläget och de bedömningar
som gjorts och aktualiserade olika handlingsalternativ med anledning av den
omfattande investeringsvolym utbyggnad av ledningar och reningsverk innebar.
Frågan om VA-investeringar och finansieringen av dessa skulle också komma att
aktualiseras vid förestående budgetberedning.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Plan- och bostadskommittén

2005-11-08

PBK § 13
Långsiktig plan för VA-utbyggnad
- Ledningskontoret PM

Kommunfullmäktige antog i juni 2002 en långsiktig plan för VA-utbyggnaden på
Gotland den närmaste tio års-perioden. Planen ska regelbundet stämmas av för att
kontrollera om prioriteringarna stämmer med eventuellt ändrade förutsättningar.
Tidsplanen för fortsatt utbyggnad förlängs, så att den efter varje översyn omfattar en
tioårsperiod. Då VA-utbyggnad fordrar stora planerings- och projekteringsinsatser krävs
en långsiktighet i denna planering, och översynen bör därför inte ske med för korta
intervaller. Översyn med uppföljning och komplettering skall därför ske vart fjärde år.
Med tanke på de stora planerings- och projekteringsinsatser som VA-utbyggnad fordrar
ska översynen göras vart fjärde år och 10 års-planen därefter förlängas till att gälla
motsvarande tid.

Inför översynen hade ledningskontoret för diskussion aktualiserat frågan om ev.
förändring av kriterier och principer samt vissa allmänna frågeställningar.
Kontoret hade presenterat organisation och preliminär tidsplan för översynen av
planen som därefter skulle omfatta perioden 2006 – 2015. Lennart Johansson,
ledningskontoret, redogjorde för planens användning och betydelse, samt
kommenterade kontorets material.
Plan- och bostadskommitténs beslut
• Informationen lades till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 11

2006-11-27

Höjning av ersättning för sjukresa med egen
bil
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 290

•

Ledningskontoret 2006-09-14

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2005-11-21, § 380

•

Tekniska nämnden 2006-03-22, § 67

•

Kommunstyrelsens arbetsutskott 06-05-03, § 127 och 2006-05-15, § 155

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-02--04

Ks § 290
Au § 252

Höjning av ersättning för sjukresa med egen bil
KS2006/0174-90
- Tekniska nämnden 2006-03-22, § 67
- Arbetsutskottet 2006-05-03, § 127 och 05-15 ff, § 155
- Ledningskontoret 2006-09-14

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt att tekniska nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att ersättningen för sjukresa med egen bil ska höjas från
1 kr/km till den nivå som gäller för skattebefrielse, 1,80 kr/km. Tekniska nämnden
har föreslagit att framställningen inte ska föranleda någon åtgärd. Motivet är den
kostnadsökning förslaget skulle leda till, enligt tekniska förvaltningens
bedömning ca 500 000 kr. Det motsvarar mer än en fördubbling av nuvarande
kostnad, 197 000 kr år 2005.
(Anm: Regelverket – Sjukresebestämmelser från 2001 - gäller sjukresor såväl inom som
utom länet. Avgifterna regleras i taxor för den kollektiva trafiken).

Arbetsutskottet behandlade frågan vid budgetberedningen och beslöt då återremittera ärendet till ledningskontoret för utarbetande av förslag om höjning av
ersättningsnivån och övervägande om ev. kompletterande förändringar, t.ex.
höjning av egenavgiften .
På uppdrag av arbetsutskottet har ledningskontoret ytterligare utrett frågan och nu
föreslagit att ersättningen ska höjas till 1, 20 kr per km och egenavgiften till 48 kr
per enkel resa. Kostnaden beräknas till 40 000 kr under förutsättning att antalet
resor inte ändras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

I taxorna för kollektivtrafiken ska bestämmelserna om ersättning vid
användande av egen bil vid sjukresa ändras så att fr.o.m. 1 januari 2007 ska
ersättning lämnas med 1:20 kr/km och egenavgiften vara 48 kr per enkel resa.

2006-09-14

1(2)
Dnr KS 2006/0174-90

Ledningskontoret
Anders Gripne

Kommunstyrelsen

Höjning av ersättning för sjukresor med egen bil
Hälso- och sjukvårdsnämnden begärde 2005-11-21 (§ 380) att tekniska
nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ersättningen för
sjukresor med egen bil höjs från 1 till 1,80 kr/km (den nivå riksskatteverket
godkänt som skattebefriad), och att samma ersättning ska gälla för sjukresor i
region- och rikssjukvård. Tekniska nämnden föreslog 2006-03-22 (§ 67) att
ersättningsnivån för sjukresor med egen bil inte ändras.
Ledningskontoret redogjorde 2006-05-02 för nuvarande ersättningsnivå och
kostnader, vilka ersättningsnivåer som gällde i riket samt motiv för och emot
att höja ersättningen. Även andra alternativa nivåer på höjd ersättning
redovisades med kostnadsuppskattning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2006-05-15--19 (§ 155) att
återremittera ärendet till ledningskontoret för utarbetande av förslag om
höjning av ersättningsnivån och övervägande om ev kompletterande
förändringar, t ex höjning av egenavgiften.
Motiv till att höja ersättningen är att den varit oförändrad sedan 1992 och
tillhör den lägsta nivån i landet. Att höja ersättningen till 1,8 kr/km skulle
medföra att Gotland får den högsta ersättningsnivån i landet. Alternativt kan
ersättningen höjas till antingen 1,2 eller 1,4 kr/km. En höjning till 1,2 kr/km
skulle innebära att ersättningen på Gotland ligger på medianen bland
landstingen. En höjning till 1,4 kr/km medför att Gotland har den 6:e högsta
ersättningen. Ersättningen i andra landsting varierar mellan 1 till 1,7 kr/km.
En samtidig höjning av egenavgiften medför att kostnadsökningen begränsas
och att antalet ersatta resor kan förbli ungefär desamma som tidigare. Höjs
egenavgiften till 48 kr samtidigt som ersättningen höjs till 1,2 kr/km innebär
detta att resan liksom tidigare måste överstiga 4 mil enkel resa för att
ersättning ska betalas ut. Egenavgiften vid sjukresa med egen bil i övriga
landsting varierar idag mellan 20 och 100 kr. I praktiken får sjukresenärer i de
flesta landsting reseersättning när avståndet till sjukvårdsinrättningen
överstiger 4 mil.
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En höjning av egenavgiften skulle medföra att något fler uppnår
högkostnadskydd för sjukresor (idag ca 20 st). Högkostnadskyddet innebär att
den som betalar mer än 1 800 kr i egenavgift under en tolvmånadersperiod har
rätt att ansöka om högkostnadskort som ger rätt till fria resor (billigaste
färdsättet utifrån hälsotillståndet) med taxi, buss eller egen bil för tolv
månader från det datum då första resan gjordes.
Förutsatt att antalet ersatta sjukresor kommer att vara oförändrat så beräknas
den ökade kostnaden vid en höjning av ersättningen till 1,2 kr/km och av
egenavgiften till 48 kr, bli ca 40 tkr. Om ersättningen höjs till 1,4 kr/km och
egenavgiften till 56 kr så blir kostnadsökningen ca 80 tkr. Om egenavgiften ej
höjs så är kostnadsökningen svår att uppskatta då den beror på hur många
ytterligare resor som kommer att ersättas. En uppskattning är att
kostnadsökningen för kommunen blir ca 100-150 tkr om nivån höjs till 1,2
kr/km och ca 250-300 tkr om nivån höjs till 1,4 kr/km, vid oförändrad
egenavgift.
Ledningskontoret föreslår att ersättningen för sjukresor med egen bil höjs
från 1 till 1,2 kr/km samt att egenavgiften höjs till 48 kr per enkel resa.
Motivet är att ersättningen hamnar på medianen bland landstingen samt att
egenavgiften motsvarar samma sträcka som idag, d v s 4 mil enkel resa.
Vidare blir kostnadsökningen för kommunen relativt liten, ca 40 tkr.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Ersättningsnivån för sjukresor med egen bil höjs till 1,2 kr/km. Egenavgiften i
samband med dessa resor höjs till 48 kr per enkel resa.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

21 november 2005

HSN § 380. Sjukresor
–

hs 2005/0126, förslag och se HSN § 337/HSN au § 203

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att tekniska nämnden beslutar att föreslå
- att kommunfullmäktige höjer ersättningen för sjukresor med bil till den nivå
riksskatteverket godkänt som skattebefriad, och att samma ersättning skall
gälla för sjukresor i region- och rikssjukvård.
Bakgrund: Arbetsutskottet föreslog (HSN § 337/HSN au § 203) att
förvaltningen i samråd med tekniska förvaltningen formulerar förslag till
kommunfullmäktige att höja ersättningen för sjukresor med bil.
För närvarande ersätts sjukresor med bil med motsvarande 1 krona per
kilometer.
Tekniska förvaltningen ansvarar för sjukresor på Gotland, och samma regler
gäller för och sjukresor i region- och rikssjukvård, som hälso- och
sjukvårdsnämnden ansvarar för.
Förvaltningen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå att
tekniska nämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige höjer
ersättningen, till den nivå riksskatteverket godkänt som skattebefriad, för
sjukresor med bil och att samma ersättning skall gälla för sjukresor i regionoch rikssjukvård.

delges tekniska nämnden och kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-03-22
Dnr TN 2005/2335 53

TN § 67

Ersättningsanspråk för sjukresor med egen bil
Tekniska förvaltningen 2006-02-24

Tekniska nämnden har fått hälso- och sjukvårsnämndens beslut, § 380, där
nämnden föreslår kommunfullmäktige att höja ersättningen för sjukresor med bil
till den nivå riksskatteverket godkänt som skattebefriad, och att samma ersättning
skall gälla för sjukresor i region- och rikssjukvård.
Kollektivtrafikavdelningen redogör för ärendet i yttrande 2006-02-24.
Av förvaltningens yttrande, när det gäller ekonomiska konsekvenser, framgår
följande:
Ersättningen för resor med egen bil uppgick till 197 000 kronor 2005 fördelat på
7 659 resor.
Antalet personer som uppnår högkostnadsskydd med egen bil är för närvarande
ca 20 st. Med nuvarande resandefrekvens och regler beräknas en höjning av
ersättningsnivån från 1 kr/km till 1,8 kr/km (=riksskatteverkets skattebefriad
bilersättning) betyda en kostnadsökning på ca 300 000 kronor. Med en bibehållen
egenavgift på 40 kronor betyder en höjning av ersättningsnivån att flera troligen
kommer att söka bilersättning och flera kommer att få möjlighet till bilersättning.
En uppskattad kostnadsnivå för detta är ca 200 000 kronor.
En höjning av ersättningsnivån skulle betyda en beräknad kostnadsökning på ca
500 000 kronor.
En sjukresa med taxi har idag en snittkostnad på ca 230 kronor.
Regelverket för att göra en sjukresa med taxi är att det medicinska tillståndet inte
medger resa med egen bil eller buss. Detta betyder att någon märkbar förändring
av resandet med de olika alternativen ej bör ske vid en eventuell höjning av
bilersättning.
Med ovanstående redovisning skulle en höjning av ersättningsnivån betyda en
ökad kostnad med ca 500 000 kronor som består dels av
-

höjd ersättningsnivå

-

ökat antal ersatta sjukresor

-

resor med taxi som inte kommer att minska i den omfattning att förändringen
blir kostnadsneutral.

Förvaltningens förslag till beslut är att ersättningsnivån för resor med egen bil
inte förändras.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Ärendet hänskjuts till nämnden.

TN § 67

forts
Vid sammanträdet redogjorde verksamhetsansvarig Göran Lohrén för
förvaltningens ställningstaganden.
Staffan Bergwall yrkade att ersättningen skulle ökas till 1,8 kronor/km.
Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Efter att ordföranden funnit majoritet för förvaltningens förslag begärdes
votering.
Votering genomfördes med ja-röst för förvaltningens förslag och nej-röst
för Staffan Bergwalls yrkande.
Ja-röster: Elisabeth Kalström, Evert Bäckström, Kaj Boström, Björn
Fransson, Per-Åke Ekelöf samt ordföranden Tommy Gardell.
Nej-röster: Kjell Skalberg, Eva Gahnström, Per Stenegärd, Staffan
Bergwall och Sven Larsson.
Med 6-5 hade nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Tekniska nämndens beslut
Hos kommunstyrelsen/KF föreslås att ersättningsnivån för sjukresor med
egen bil inte ändras.
_____
Den borgerliga gruppen i tekniska nämnden reserverade sig mot beslutet.
Protokollsutdrag:
TF kollektivtrafikavd
Kommunstyrelsen/KF + handl
HSN

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-03

Au § 127
Höjning av ersättning för sjukresa med egen bil
KS2006/0174-90
- Tekniska nämnden 2006-03-22, § 67
- Ledningskontoret 2006-05-02

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt att tekniska nämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att ersättningen för sjukresa med egen bil ska höjas från
1 kr/km till den nivå som gäller för skattebefrielse, 1,80 kr/km. Tekniska nämnden
föreslår att framställningen inte ska föranleda någon åtgärd. Motivet är den
kostnadsökning förslaget skulle leda till, enligt tekniska förvaltningens
bedömning ca 500 000 kr. Det motsvarar mer än en fördubbling av nuvarande
kostnad, 197 000 kr år 2005.
Tekniska förvaltningen har också redovisat uppgifter om egenavgiftens storlek, kmersättningen och avståndsregler som landstingen tillämpar, samt statistik över antalet i
Gotlands kommun ersatta sjukresor med egen bil och taxi.
(Anm: Regelverket – Sjukresebestämmelser från 2001 - gäller sjukresor såväl inom som
utom länet).

Ledningskontoret föreslår att ersättningsnivån ska vara oförändrad.
Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet bordläggs till förestående budgetberedning.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-05-15--17 och 19

Au § 155
Höjning av ersättning för sjukresa med egen bil
KS2006/0174-90
- Tekniska nämnden 2006-03-22, § 67
- Ledningskontoret 2006-05-02
- (Arbetsutskottet 2006-05-03, § 127)

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt att tekniska nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att ersättningen för sjukresa med egen bil ska höjas från 1 kr/km
till den nivå som gäller för skattebefrielse, 1,80 kr/km. Tekniska nämnden föreslår
att framställningen inte ska föranleda någon åtgärd. Motivet är den kostnadsökning förslaget skulle leda till, enligt tekniska förvaltningens bedömning
ca 500 000 kr. Det motsvarar mer än en fördubbling av nuvarande kostnad,
197 000 kr år 2005.
Tekniska förvaltningen har också redovisat uppgifter om egenavgiftens storlek, kmersättningen och avståndsregler som landstingen tillämpar, samt statistik över antalet i
Gotlands kommun ersatta sjukresor med egen bil och taxi.
(Anm.: Regelverket – Sjukresebestämmelser från 2001 - gäller sjukresor såväl inom som
utom länet).

Ledningskontoret har föreslagit att ersättningsnivån ska vara oförändrad.
Arbetsutskottet har bortlagt ärendet till budgetberedningen.
Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras till ledningskontoret för utarbetande av förslag om
höjning av ersättningsnivån och övervägande om ev. kompletterande förändringar, t.ex. höjning av egenavgiften.

Expedieras:
Ledningskontoret: Ekonomiteamet

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2006-11-27

Bestämmelser om bidrag för kultur- och
fritidsverksamhet
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 291

•

Ledningskontoret 2006-09-14

•

Kultur- och fritidsnämnden 2006-06-20, § 63, och 2006-10-10, § 103

•

Förslag till nya bidragsbestämmelser

•

Gällande bidragsbestämmelser

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-02--04

Ks § 291
Au § 253

Bestämmelser om bidrag för kultur- och fritidsverksamhet
KS2006/0377-71
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-06-20, § 63 och 2006-10-10, § 103
- Ledningskontoret 2006-09-14

Kultur- och fritidsnämnden har framlagt förslag till nya bestämmelser för
kommunens bidrag till kultur- och fritidsverksamhet, avsedda att gälla fr.o.m.
1 januari 2007 och ersätta nuvarande bestämmelser, som ursprungligen fastställdes 1991 men som ändrats flera gånger. Efter sammanvägd bedömning har
ledningskontoret tillstyrkt förslaget.
Efter att arbetsutskottet återremitterat ärendet har kultur- och fritidsnämnden nu
framlagt reviderat förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Kultur- och fritidsnämndens förslag till bestämmelser om bidrag antas.

1(2)
Dnr KS 2006/0377-71

2006-09-14
Ledningskontoret
Anders Gripne
Kommunstyrelsen

Nya bidragsbestämmelser för stöd till kultur- och
fritidsverksamhet
Kultur- och fritidsnämnden har 2006-06-20 (§ 63) överlämnat förslag till nya
bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsförvaltningen till
kommunfullmäktige för tillstyrkande. De nya reglerna föreslås gälla fr o m
2007-01-01.
Förslaget till nya bidragsbestämmelser omfattar nu för första gången både stöd
till fritidsverksamhet och till kulturverksamhet. Tidigare saknades regler
gällande kulturstöd. Bestämmelserna utgår från fem prioriterade målområden:
1) Barn och ungdom, 2) Stimulera, uppmuntra, stödja, 3) Mångfald, 4) Miljö
samt 5) Regional utveckling. För varje område anges ett antal konkreta mål.
Drifts- och investeringsstöd till föreningsdrivna anläggningar, motionsstugor
och samlingslokaler ingår ej i de nya bestämmelserna utan nuvarande regler
för dessa gäller även 2007.
En del nya bidragsformer föreslås införas. En av dessa är ”pengar i påse”, en
ny form av stöd till ungdomar som ej kräver att någon form av förening ligger
bakom. Stöd kan också ges till enskilda personer för ideella kulturprojekt.
Bidragsmöjligheten bedöms utifrån i vilken grad de bidrar till att målen
uppnås.
Av de nya reglerna framgår ej hur stort stödet är till olika föreningar eller för
olika stödformer. Upplägget bygger på att kultur- och fritidsnämnden
fastställer detta i samband med beslut om internbudget för kommande år.
Föreningars/enskildas bidrag beror då på budgetens storlek, antal som söker
stöd, omfattningen av respektive förenings verksamhet och hur anpassad den
är till målen.
Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med förslaget till nya bestämmelser
sedan hösten 2004. Under arbetet har föreningsliv och allmänhet fått komma
med synpunkter genom samrådsmöten, referensgrupp och andra träffar.
Remissvar har kommit in från 20 organisationer. Synpunkterna i remissvaren
avser främst regler och fördelning av aktivitets- och resestöd till ungdomar.

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)

Ledningskontorets synpunkter
Syftet med stöd till kultur- och fritidsverksamhet måste vara att uppmuntra till
aktiviteter i olika former som leder till ett rikt och varierat föreningsliv, ett
levande kulturliv och en meningsfull fritid. Stödet ska fördelas rättvist och
med så liten administration som möjligt.
De nya reglerna har utvecklats till att behandla alla mer lika och underlättar
även för ungdomar att söka stöd på ett enkelt sätt. Det går inte att komma ifrån
att trots att reglerna förenklar så finns det en hel del administration kvar för
föreningar och förvaltning vid ansökningar och utbetalning.
En nackdel med föreslagna regler är det är svårt för föreningar och enskilda att
förutse hur mycket bidrag de kommer att få kommande år då det beror på
nämndens beslut om fördelning av budget på olika anslag samt framför allt på
hur många föreningar som söker bidrag och antalet sammankomster och
deltagare. En fördel med detta är dock att budgeten kommer att räcka till.
Vidare är det positivt att reglerna utgår från tydliga målområden och konkreta
mål.
Ledningskontoret tillstyrker de nya bidragsbestämmelserna för stöd till kulturoch fritidsverksamhet.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämndens förslag till nya bidragsbestämmelser för stöd till
kultur- och fritidsverksamhet antas att gälla fr o m 2007-01-01.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2006-06-20

Kfn § 63
Nya bidragsregler
Dnr 2004/155
Fritidsavdelningen 2006-06-05

På uppdrag av KFN har sedan 2004 bedrivits ett arbete med att ta fram ett
förslag till nya bidragsbestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet.
Processen för arbetet har löpande avrapporterats till och ventilerats med KFN.
Efter genomförd remiss inklusive samrådsmöten föreligger här arbetsgruppens
förslag med kommentarer i vilket synpunkter från remissinstanserna beaktats.
Förvaltningschefen redogjorde för ”knäckfrågorna” inom bidragsöversynen.
Det gäller ungdomsstöd, aktivitetsstöd, resestöd, utvecklingsstöd, ”pengar i
påse”, sociala föreningar, folkhälsa och miljö.
Förvaltningschefen och bidragschefen gick sedan igenom ”knäckfrågorna”
punkt för punkt samt förslaget till nya bestämmelser.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

Att med mindre justeringar överlämna föreliggande förslag gällande nya
bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsförvaltningen till
kommunfullmäktige med förslag om tillstyrkande. (Bilaga 1)

•

Att som underlag till internbudget 2007 anta principbudget enligt (Bilaga 2)

____

Kultur- och fritidsnämnden

2006-10-10

KFN § 103
Bidragsöversyn, kompletteringar
Dnr: 2004/155

En komplettering av förslaget till bidragstämmelserna har gjorts. Vissa
förändringar i texten har gjorts. I avsnitt 2.2 har följande text lagts in
- För handikappad deltagare, oavsett ålder, utgår tilläggsbelopp enligtregler för
handikappstöd. Med handikappad menas person som på grund av bestående
funktionsnedsättning möter svårigheter i sin dagliga livsföring.
Sista meningen ovan har också lagts in i avsnitt 4.1
I avsnitt 4.2 har följande tillägg gjorts
- Beträffande handikappad person som deltar i gruppaktivitet för icke
handikappade se avsnitt 2.2.
Dessutom har vissa omdispositioner gjorts så att
- "medlemstrappan" avs distriktsstödet är borttagen
- Pengar i påse (båda varianterna) finns kvar
- stödet till Korpen finns kvar
- kartritningsstödet finns kvar
- folkhälsostödet finns kvar
- allt är finansierat

Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Att med ovanstående förändringar godta föreliggande förslag till
bidragsbestämmelser.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad
____
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VISION
Ett rikt och varierat föreningsliv
inom såväl kultur- som fritidssektorn är en viktig bärare av vår
demokratiska samhällssyn. Det utgör en god grogrund för att
utveckla ett dynamiskt samhälle byggt på demokratiskt, socialt,
ekonomiskt och kulturellt ansvarstagande

Ett levande kulturliv
i en demokrati kännetecknas av att de kulturella uttrycken ständigt
förändras och utvecklas såväl till form som innehåll. Alla medborgare
ges förutsättningar för egna kreativa aktiviteter och kan på så sätt
skapa sig en personlig identitet

En meningsfull fritid
som främjar fysisk aktivitet och social gemenskap/personliga möten
skapar förutsättningar för utveckling och välbefinnande, vilket
tillsammans med kulturupplevelserna bidrar till en positiv livsstil
och därmed också till en bättre folkhälsa
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MÅL
Kultur och fritid är ett omfattande verksamhetsområde. Det är en omöjlighet att stödja hela detta
breda område till hundra procent. Därför har Gotlands kommun prioriterat fem målområden.
Inom varje område anges ett antal konkreta mål som ska uppnås.
Barn och
ungdom

Att få en bra start i livet har stor betydelse för hur det vuxna livet kommer att
utvecklas. Stödet till barn och ungdomar ska därför inriktas på att
1. prioritera stöd till kultur- och fritidsverksamhet för åldersgruppen 7–20 år
2. skapa attraktiva ungdomsmiljöer fria från alkohol och droger
3. verka för att skjuta upp alkoholdebuten
4. uppmuntra till generationsöverskridande aktiviteter

Stimulera,
uppmuntra,
stödja

Att kunna få ge utlopp för sin egen fantasi och skaparlust tillsammans med
andra har en positiv påverkan på såväl det psykiska som det sociala välbefinnandet. Ett aktivt liv gynnar den fysiska hälsan. Stödet ska därför bidra till att
1. ge utrymme för nya idéer och kreativt skapande
2. stimulera till egna initiativ, individuellt eller i grupp
3. stödja aktiviteter där många ges möjlighet att delta
4. uppmuntra till fysisk aktivitet och social gemenskap/personliga möten

Mångfald

Alla aktiviteter passar inte alla. Det är viktigt att det finns ett brett utbud av aktiviteter så att var och en kan hitta något som passar. Stödet ska syfta till att
1. skapa goda förutsättningar för nya verksamhetsformer
2. stödja aktiviteter som når nya målgrupper
3. stimulera utveckling av nya verksamhetsområden
4. uppmuntra till geografisk spridning av verksamheter

Miljö

Inom rubricerade områden har Gotlands kommun antagit olika policies och
program, nämligen Agenda 21, Jämställdhetspolicy, Program för handikappfrågor och Folkhälsopolitiskt program. Kultur- och fritidsnämnden ska
1. bidra till att sprida kunskap om dessa program
2. uppmuntra/stimulera föreningarna att agera i enlighet med de mål och
riktlinjer som anges i dessa program
3. verka för att all kultur- och fritidsverksamhet med kommunalt stöd är
drog- och dopningsfri och tydligt motverkar våld, mobbing, rasism,
diskriminering, utanförskap samt alkohol- och spelmissbruk. Kommunens
policy angående alkoholförtäring i kommunala lokaler ska så långt möjligt
tillämpas

Regional
utveckling

Kultur- och fritidsutbudet ska vara en del i den regionala utvecklingen på
Gotland. Det innebär att Gotlands kommun ska verka för att det finns ett rikt
och varierat föreningsliv i hela kommunen genom att
1. ge råd och hjälp till dem som vill starta en förening
2. ge stöd till nystartade föreningar
3. underlätta föreningarnas verksamhet utan att styra deras grundläggande
värderingar och mål
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1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1 Giltighet

Dessa bestämmelser gäller från 2007-01-01 och ersätter alla tidigare regler
angående föreningsstöd. För drifts- och investeringsstöd till föreningsdrivna
anläggningar, till motionsstugor och samlingslokaler gäller dock nuvarande
regler under 2007.
Nedanstående bestämmelser gäller inte de kulturorganisationer som har särskilt
budgeterade anslag. Dessa behandlas i annan ordning.
Bestämmelser för det speciella ungdomsstödet Pengar i Påse redovisas i ett
separat dokument.
Eventuella undantag från dessa allmänna bestämmelser redovisas i förekommande fall under respektive avsnitt.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) beslutar om tillämpningen av dessa regler i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

1.2 Olika
former av stöd

Stöd kan ges i form av
1. subventiontionerad hyra av kommunala anläggningar, lokaler och utrustning
2. kompetens, rådgivning och andra tjänster
3. kontantstöd
Stödens storlek är beroende av de ramanslag KFN tilldelas i budgeten.

1.3 Vem kan
få stöd

Stöd kan ges till allmännyttiga ideella föreningar, distriktsorganisationer och
stiftelser som bedriver kultur- eller fritidsverksamhet på Gotland. Om ansökan
avser ett avgränsat ideellt projekt, som vänder sig till en offentlig publik, kan
stöd prövas även för andra typer av organisationer.
Stöd kan också ges till enskilda personer för ideella kulturprojekt, se avsnitt 6.
För att komma i fråga för stöd ska föreningen/organisationen
1. vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte
2. ha öppet medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (undantag
distriktsorganisationer och stiftelser)
3. följa antagna skriftliga stadgar
4. ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer; revisor ska vara myndig
5. inneha plusgiro- eller bankgirokonto alternativt bankkonto
Stöd ges inte för tävlingsverksamhet där totalisatorspel, vadhållning eller
liknande förekommer.
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(KFN medges rätt att i undantagsfall besluta om fördelning av stöd på annat
sätt än ovan angivet, t ex genom att teckna avtal med organisation.)
1.4 Föreningsregister

Förening, som uppfyller kriterierna enligt ovanstående avsnitt, kan efter ansökan registreras i Kultur- och fritidsförvaltningens (KFF:s) föreningsregister.

1.5 Medlemsskap

Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för innevarande år och är
upptagen i organisationens medlemsmatrikel. För organisation som av principiella/ideologiska skäl inte tar ut medlemsavgift, kan KFN bevilja dispens.
I organisation som tillämpar familjeavgift räknas varje registrerad familjemedlem som individuellt ansluten.
Medlemskap av tillfällig eller passiv karaktär (typ bingo, stödmedlem, lägerdeltagare, besökare på arrangemang) godtas ej.

1.6 Ansökan,
utbetalning

Ansökan görs på blankett, som tillhandahålls av KFF. Ansökan ska
kompletteras med kopior av senaste årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelse, kassa- och revisionsberättelse och årsmötesprotokoll).
Om stöd söks för samma verksamhet hos andra instanser ska detta anges i
ansökan.
Ansökan inkommen efter ansökningstidens utgång prövas före årsskiftet.
Stöd kan då eventuellt ges om outnyttjade budgeterade bidragsmedel kvarstår
inom aktuellt budgetansvar.
Stöd utbetalas som regel så snart handläggning utförts och beslut fattats.
Inlämnad ansökan utgör ingen garanti för att stöd beviljas. Vid stödbelopp
större än fem basbelopp periodiseras utbetalningen enligt överenskommelse.

1.7 Övrigt

Organisation är skyldig att anmäla sådana förändringar i verksamheten, som
kan påverka förutsättningarna för erhållande av eller erhållet stöd.
Organisation ska kunna ställa handlingar till förfogande för granskning på sätt
som KFN bestämmer.
Organisation ska ha en systematisk och kronologisk bokföring med koppling
till verifikationer. Redovisningsperiod är kalenderår. Handlingarna ska bevaras i
minst 10 år.
Kommunens eventuella fordran på organisation regleras innan stöd utbetalas.
Om oriktiga uppgifter lämnas kan KFN besluta att organisationen blir återbetalningsskyldig och i särskilda fall avstängs från stöd.
Om styrelsen ej beviljas ansvarsfrihet ska stödet prövas av KFN, som kan
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besluta att organisationen blir helt eller delvis återbetalningsskyldig.
Överenskommelse mellan organisation och utomstående part om uppdrag
att utföra organisationens verksamhet ska vara godkänd av KFF för att stöd
ska kunna ges.
Beslut fattade på demokratisk väg av riks- eller distriktsorganisation eller
motsvarande är i sig inte bindande för kommunen.
Stödtagare åtar sig att bereda berörd personal inom KFF fritt tillträde till anläggningar och arrangemang i syfte att granska verksamhet för vilken stöd
beviljats.
KFN:s stöd till kultur- och fritidsverksamheten ska fortlöpande utvärderas.
Stödtagarna ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter i samband med
utvärderingen.
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2 UNGDOMSSTÖD
2.1 Allmänt

Stödet ska stimulera till aktivitet för barn och ungdom och kan sökas av
förening/organisation som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser
avsnitt 1.3.

2.2 Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd ges endast till föreningar med säte på Gotland. Förening som
söker aktivitetsstöd ska ha minst 10 medlemmar i godkänd ålder, dvs. 7–20 år
(födelseår räknas).
Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per
deltagare. För handikappad deltagare, oavsett ålder, utgår tilläggsbelopp
enligt regler för handikappstöd. Med handikappad menas person som på
grund av bestående funktionsnedsättning möter svårigheter i sin dagliga
livsföring.
Beträffande regler för godkänd sammankomst, se avsnitt 5.
Ansökan inlämnas senast 15 februari och senast 15 augusti. Utbetalning sker
tidigast 30 april och 31 oktober.

2.3 Distriktsstöd

Distriktsstöd för bl. a. administration, samordning, nätverksbyggande och
utbildning kan sökas av distriktsorganisation med huvudsakligen ungdomsverksamhet och med minst två underställda lokalföreningar, som får kommunalt stöd. Om en förening/lokalavdelning är ansluten till två eller flera
distriktsorganisationer kan den endast söka stöd via den ena distriktsorganisationen.
Stödet baseras på antalet medlemmar i åldern 7–20 år i lokalföreningarna, dock
räknas för varje förening högst så många medlemmar som motsvarar antalet
godkända sammankomster i föreningen.
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.

2.4 Resestöd

För åldersgruppen 12–20 år (för handikappade ingen åldersgräns) kan stöd
beviljas för genomförda resor utanför Gotland, relevanta för föreningens
huvudsyfte. Minst 10 godkända sammankomster per år krävs för att få söka
resestöd.
Ansökan inlämnas senast 15 februari och senast 15 augusti. Idrottsföreningar
söker på särskild blankett senast 15 januari och 15 juli. Utbetalning sker
tidigast 30 april och 31 oktober.

2.5 Startstöd

Startstöd kan sökas av nybildad förening, som huvudsakligen bedriver ungdomsverksamhet och som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser.
Utbetalning sker när föreningen genomfört och redovisat minst 10 godkända
sammankomster.
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2.6 Utvecklings- Utvecklingsstöd kan sökas för projekt/arrangemang för ungdomar inom ett
stöd
prioriterat temaområde, t ex balans mellan flickor och pojkar, arbete mot
droger, våldsförebyggande arbete, ungdomskultur, ungdomsledarutbildning.
Temat fastställs årligen av KFN.
Ansökan lämnas in senast två månader före projektets/arrangemangets start.
Utvecklingsstöd kan ges i form av kompetens/rådgivning, fria nyttigheter
(lokaler, utrustning, materiel m.m.) eller kontantstöd.
Utbetalning av kontantstöd sker som regel så att största delen utbetalas så snart
handläggning utförts och beslut fattats, resten utbetalas när arrangemanget
genomförts och redovisning inklusive utvärdering lämnats till KFF.
2.7 Pengar i
Påse

Pengar i Påse är en form av stöd till ungdomar, som kännetecknas av
enkelhet, snabbhet och ett tydligt ungdomsperspektiv – unga gör saker för
unga. Pengar Påse beskrivs närmare på sid. 15.

3 PENSIONÄRSSTÖD
3.1 Allmänt

Pensionärsförening/-organisation, som är ansluten till riksorganisation för
pensionärer och som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser avsnitt 1.3,
kan ansöka om stöd i form av aktivitetsstöd och/eller distriktsstöd.

3.2 Aktivitetsstöd

För att få ansöka om aktivitetsstöd krävs att föreningen har säte på Gotland
och har minst 10 medlemmar som uppfyller Försäkringskassans pensionsregler.
Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per
deltagare. Beträffande regler för godkänd sammankomst se avsnitt 5.
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.

3.3 Distriktsstöd

Distriktsstöd för bl. a. administration, samordning, nätverksbyggande och
utbildning kan sökas av distriktsorganisation eller ensamförening med distriktsfunktion. Om en förening/lokalavdelning är ansluten till två eller flera distriktsorganisationer kan den endast söka stöd via den ena distriktsorganisationen.
Stödet baseras på antalet medlemmar, som uppfyller Försäkringskassans
pensionsregler, i lokalföreningarna; dock räknas för varje förening högst så
många medlemmar som motsvarar antalet godkända sammankomster i
föreningen.
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.
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4 HANDIKAPPSTÖD
4.1 Allmänt

Handikappförening/-organisation, som uppfyller kraven i Allmänna
bestämmelser avsnitt 1.3, kan ansöka om stöd i form av aktivitetsstöd,
distriktsstöd och/eller resestöd. Med handikappad menas person som på
grund av bestående funktionsnedsättning möter svårigheter i sin dagliga
livsföring.

4.2 Aktivitetsstöd

För att få ansöka om aktivitetsstöd krävs att föreningen har säte på Gotland
och har minst 10 medlemmar.
Stödet består av ett grundbelopp per sammankomst och ett tilläggsbelopp per
deltagare. Som deltagare räknas endast person som innehar handikappet ifråga.
Beträffande handikappad person som deltar i gruppaktivitet för icke
Handikappade, se avsnitt 2.2. Beträffande regler för godkänd sammankomst se
avsnitt 5. Bidrag kan sökas för enskild person, se under Ungdomsstöd, avsnitt 2:2.
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.

4.3 Distriktsstöd

Distriktsstöd för bl. a administration, samordning, nätverksbyggande och
utbildning kan sökas av distriktsorganisation eller ensamförening med distriktsfunktion. Om en förening/lokalavdelning är ansluten till två eller flera distriktsorganisationer kan den endast söka stöd via den ena distriktsorganisationen.
Stödet består av ett grundbelopp och ett tillägg grundat på antalet medlemmar i
lokalföreningarna eller i förekommande fall i ensamföreningen.
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.

4.4 Resestöd

För medlemmar från 12 år och uppåt kan stöd sökas för genomförda resor
utanför Gotland, relevanta för föreningens huvudsyfte, om ej stöd ges enligt
andra bestämmelser (t ex LSS, färdtjänst). En medföljande får medräknas där
föreningen så bedömer nödvändigt. Minst 10 godkända sammankomster per år
krävs för att få söka resestöd.
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.
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5 REGLER FÖR GODKÄNDA SAMMANKOMSTER
5.1 Allmänt

För att godkännas som grund för aktivitetsstöd måste en sammankomst
1. ha minst tre godkända, fysiskt närvarande, deltagande medlemmar
2. vara beslutad av styrelse eller motsvarande
3. pågå minst 60 min inklusive ev. omklädning
4. vara ledarledd, ansvarig ledare måste vara minst 13 år gammal, ledare i
godkänd ålder får räknas som deltagare

5.2 Närvarokort Närvarokort (tillhandahålles av KFF, se bilaga) ska föras vid varje sammankomst. Ledaren ska vara närvarande under hela sammankomsten och markera
detta på kortet. Ledaren intygar att uppgifterna är riktiga genom att skriva
under närvarokortet.
5.3 Begränsningar

Stöd ges endast en gång per person och dag inom samma förening oavsett
antal deltagare och aktivitetens längd.
Stöd ges för högst 30 deltagare per sammankomst.
En naturlig grupp (dvs. en grupp som inte är konstruerad, t ex ett lag, nybörjargrupp, juniorgrupp) kan endast redovisas som en sammankomst,
oavsett om aktiviteten bedrivs i mindre grupper och med flera ledare.
En ledare får inte, ur stödsynpunkt, vara ledare för flera grupper samtidigt.

5.4 Stöd ges inte 1. till aktivitet som anordnas av riksorganisation, distriktsorganisation eller
lokalt samarbetsorgan
2. för avgiftsbelagda kurser eller kommersiella arrangemang som danstillställningar, bingo osv.
3. för studiesammankomster i studieförbunds regi, vilka får stöd på annat sätt
4. för sammankomst inom skoldagens ram
5. för sammankomst där kommunanställd är gruppledare inom sin anställning
Stöd ges i övrigt till alla former av aktiviteter som anordnas av det lokala organisationsledet och
som uppfyller gällande bestämmelser
Tillämpningsregler för sammankomster finns på baksidan av närvarokortet, se bilaga.
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6 KULTURSTÖD
Ett levande kulturliv i en demokrati kännetecknas dels av en ständig förändring och/eller
utveckling såväl till form som innehåll, dels av en kontinuitet och stabilitet som håller kulturen
levande. Vi är alla bärare av ett mångfacetterat kulturarv som behöver förnyas och förmedlas
både av amatörer och professionella kulturaktörer. Kultur- och fritidsnämnden (KFN) deltar
genom att, med beaktande av kommunens kulturpolitiska mål, medvetet stödja dem som tar
ansvar för kulturlivet på Gotland och stärker Gotland som mötesplats.
6.1 Allmänt

KFN ansvarar för två typer av kulturstöd: Verksamhetsstöd och Stöd till
kulturprojekt/-arrangemang.
Bland de kriterier som kan påverka stödets storlek är följande av särskild vikt:
1. redovisat behov av stöd
2. verksamhetens omfattning
3. verksamhetens utvecklingspotential
4. i vilken mån verksamheten är långsiktig, unik, av hög kvalitet
5. i vilken omfattning kommuninvånarna blir delaktiga
6. om verksamheten ingår i ett kulturellt eller ekonomiskt samarbete
7. om verksamheten förmedlar ett kulturarv
8. nyskapande idéer
9. om verksamheten är ett resultat av regelbundna utvärderingar av
kulturstödet
10. om verksamheten bidrar till mångfalden av kulturyttringar
11. om verksamheten riktar sig till barn och ungdomar
Stöd till fritidsarrangemang beskrivs i avsnitt 7.1.

6.2 Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd avser ideella kulturorganisationers basverksamhet som
planeras för nästkommande kalenderår.
Kulturorganisationer med verksamhetsstöd kan tillhöra bl. a följande

kategorier
1. arrangerande – organisationer som arrangerar publika konserter, utställningar, filmvisningar, teater etc.
2. kulturminnesvårdande – hembygds- och andra föreningar som arbetar med
det gotländska kulturarvet
3. producerande – körer, ensembler, konstföreningar, dansgrupper m fl
4. samordnande – distriktsorganisationer
5. övriga
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6.3 Stöd till
Projekt-/arrangemangsstöd avser enstaka tidsbegränsade aktiviteter som
kulturprojekt/ innebär en kulturgärning för Gotland och kan sökas av såväl organisationer
-arrangemang som enskilda personer eller grupper.
Stödet kan ges i form av kompetens/rådgivning, fria nyttigheter (lokaler,
utrustning, vaktmästarservice m.m.) eller kontantstöd.
För att stödja arrangörer med ambitionen att skapa återkommande arrangemang kan avtalslösningar övervägas för en projekttid av högst tre år.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Gotlands kommun har stöttat
arrangemanget.
Utbetalning av kontantstöd sker som regel så att största delen utbetalas så snart
handläggning utförts och beslut fattats, resten utbetalas när arrangemanget
genomförts och redovisning lämnats till KFF.
I undantagsfall kan istället förlusttäckningsgaranti beviljas, vilken i så fall
utbetalas i efterhand mot kostnadsredovisning.
Efter genomfört arrangemang ska en skriftlig redovisning göras till KFF. Den
ska innehålla en utvärdering och ekonomiskt utfall.
6.3.1 Organisationer

Organisationer kan söka stöd för egna projekt/arrangemang, som genomförs
utanför ordinarie basverksamhet, oberoende av om organisationen erhåller
verksamhetsstöd.
Detta stöd kan sökas för enstaka tidsbegränsade kulturarrangemang som vill
förmedla upplevelser till allmänheten inom musik, bildkonst, litteratur, dans,
film, teater, kulturarv och andra kulturområden.
Stöd kan även sökas för planerade kulturprojekt, exempelvis seminarier, läger,
dokumentärt arbete, bygge eller inredning av kulturlokal, internationellt kulturarbete, informations- eller utbildningsprojekt.

6.3.2 Enskilda
personer eller
grupper

Enskilda personer eller grupper som vill genomföra ett ideellt kulturprojekt
kan söka projektstöd.
Detta stöd kan ges för projekt, som innebär en kulturgärning för Gotland.
Stödet är ett stimulansbidrag till påbörjat eller planerat projekt och ges ej för
redan uppkomna kostnader.
Gotlandicastöd kan sökas för tryckning av böcker och reproduktion av andra
medieformer, vars innehåll ska ha en tydlig anknytning till Gotland och kunna
påvisa litterära, dokumentära eller andra kvaliteter. Stöd ges ej till akademiska
avhandlingar eller till återutgivning av tidigare verk. Ett exemplar av det
producerade ska lämnas till KFF.
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7 ARRANGEMANGSSTÖD
7.1 Stöd till
fritidsarrangemang

Stöd kan sökas för enskilda tidsbegränsade arrangemang som stärker Gotlands
fritidsutbud och Gotland som mötesplats. Stöd kan t ex ges till arrangemang
som stärker devisen Gotland – Idrottens ö, arrangerande av idrottstävling eller
läger, resor till och från stora idrottsevenemang (t ex Island Games), höst-, juloch sportlovsarrangemang som arrangeras av organisationer. Stöd ges ej för
ideella arbetsinsatser eller egen personal om ej särskilda skäl föreligger.
Arrangemangsstöd kan ges i form av kompetens/rådgivning, fria nyttigheter
(lokaler, utrustning, vaktmästarservice m.m.) eller kontantstöd.
Bland de kriterier som kan påverka stödets storlek är följande av särskild vikt:
1. redovisat behov av stöd för arrangemanget
2. arrangemangets omfattning
3. arrangemangets utvecklingspotential
4. i vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
5. nyskapande idéer
6. barn och ungdomar
7. landsbygdsarrangemang
8. arrangemang utanför högsäsong
9. samverkan mellan idrott och kultur
10. samverkan med andra organisationer och/eller näringslivet
Ansökan lämnas in senast två månader före arrangemangets start
För att stödja arrangörer med ambitionen att skapa återkommande arrangemang kan avtalslösningar övervägas för en uppbyggnadstid av högst tre år.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Gotlands kommun har stöttat
arrangemanget.
Utbetalning av kontantstöd sker efter genomfört arrangemang när skriftlig
redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall lämnats till KFF.
Vid nya arrangemang kan undantagsvis en del av stödet utbetalas innan
genomförandet.

Stöd till kulturarrangemang beskrivs i avsnitt 6.3.
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8 ANLÄGGNINGSSTÖD
Hela avsnittet om anläggningsstöd har lyfts ut ur bidragsöversynen och är föremål för särskild
utredning. Det gäller drifts- och investeringsstöd till föreningsdrivna anläggningar, stöd till
motionsstugor och till samlingslokaler.
Nuvarande regler för dessa stödtyper gäller under 2007.

9 ÖVRIGA STÖD
9.1 Stöd till
folkhälsoarbete

Målet för folkhälsoarbetet i Gotlands kommun är en god, jämlik och jämställd hälsa för alla. För att uppnå målet krävs en bred samverkan mellan
olika instanser i samhället. Föreningslivet spelar härvid en stor roll.
Folkhälsostödets syfte är att uppmuntra/stimulera föreningslivet att genomföra
projekt/arrangemang för alla ålderskategorier, som stöder de intentioner och
inriktningar som anges i kommunens folkhälsopolitiska program. Projektets/
arrangemangets innehåll kan variera från fysisk aktivitet anpassad för olika
gruppers behov till kulturmötesplatser, som främjar upplevelse och sociala
kontakter eller en kombination av bådadera.
Stödet kan sökas av förening/organisation, som utöver sin ordinarie verksamhet vill göra en folkhälsostödjande insats enligt ovan. Ansökan lämnas in
senast två månader före arrangemangets start
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Gotlands kommun har stöttat
projektet/arrangemanget.
Folkhälsostöd kan ges i form av kompetens/rådgivning, fria nyttigheter
(lokaler, utrustning, vaktmästarservice m m) eller kontantstöd. Fördelning av
resurser mellan Korpen och särskilda projekt beslutas årligen i samband med
budgetarbetet.

Utbetalning av kontantstöd sker efter genomfört arrangemang när skriftlig
redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall lämnats till KFF.
Vid nya arrangemang kan undantagsvis en del av stödet utbetalas innan
genomförandet.

9.2 Stöd till
sociala
föreningar

Stödets storlek fastställs av KFN efter samråd med resp. förening och berörda
instanser inom kommunen.
Begäran om samråd ställs till KFF före 1 november.

9.3 Stöd till
kartritning

Stödet prövas årligen av KFN i samband med budgetarbetet.
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PENGAR I PÅSE
Allmänt

Pengar i Påse är en enkel och snabb form av stöd till ungdomar (7–20 år). Stöd
kan sökas av såväl ungdomsföreningar som enskilda eller en grupp ungdomar
för partipolitiskt och religiöst obunden verksamhet, initierad av ungdomarna
själva, inom såväl kultur- som fritidsområdet.

Principer

Pengar i Påse saknar detaljerat regelverk, det styrs i stället av ett antal principer
1. ett processinriktat arbetssätt som möter unga på deras egna villkor
2. tydligt ungdomsperspektiv – unga gör saker för unga
3. snabb hantering – från ansökan till beslut på 14 dagar
4. varje ansökan behandlas individuellt
5. KFF:s tjänstemän står till ungdomarnas förfogande som stöd vid
utvecklingsprocessen från idé till projekt
6. tydlig ansvarsfördelning
7. kontanthantering ska i möjligaste mån undvikas

Syfte

Pengar i Påse har flera syften som t ex
1. tar ungdomar och ungdomars kreativitet på allvar
2. lär unga ta ansvar
3. mångfald, hög kvalitet, mer för pengarna
4. ökad dialog mellan unga och vuxna
5. ökad social kompetens
6. skola för blivande samhällsmedborgare, språkrör

Ansökan

Ansökan görs på en enkel blankett, som finns bl. a på fritidsgårdar, skolor,
Ungdomens hus, bibliotek och på Internet.
Föreningsanslutna ungdomar lämnar sin ansökan till KFF:s Fritidsavdelning.
Övriga lämnar sin ansökan till KFF:s Ungdomsavdelning.

Beslut

Beslut om stöd till föreningsanslutna ungdomar fattas i samråd av Fritidsoch Kulturavdelningarna, som vid behov konsulterar Ungdomsavdelningen.
Beslut om stöd till icke föreningsanslutna ungdomar fattas av Ungdomsavdelningens ledningsgrupp som vid behov konsulterar Kultur- resp.
Fritidsavdelningen.

Redovisning,
utvärdering

Projekt som fått stöd ska påbörjas inom en månad efter beslut. Genomfört
projekt ska dokumenteras och utvärderas av sökanden och redovisas till KFF.

Författningssamling för Gotlands kommun

BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL FÖRENINGAR
Antagna av kommunfullmäktige 1990-01-29. Ändringar 1995 11 27, 1997 11 24, 200002-14, 2001 02 19 och 2002-11-25.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
BIDRAG TILL
- UNGDOMSVERKSAMHET
- PENSIONÄRSVERKSAMHET
- HANDIKAPPVERKSAMHET
- MOTION- OCH FRISKVÅRDSVERKSAMHET
- ORGANISATIONSDRIVNA IDROTTSANLÄGGNINGAR
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1
Alla tidigare beslut och överenskommelser beträffande bidrag upphör att gälla i och
med dessa nya bestämmelser.
Bidrag utgår till på Gotland verksamma organisationer som är godkända av kultur- och
fritidsnämnden (KFN) och bedriver ungdoms-, motion- och friskvårds-, handikappeller pensionärsverksamhet, dock ej skolföreningar. Bidrag till politiska
ungdomsorganisationer, vars moderparti är representerat i kommunfullmäktige eller
riksdagen, hanteras i särskild ordning. Med organisation menas såväl
distriktsorganisation, ensamförening och förening/lokalavdelning ansluten till
distriktsorganisation. Direktanslutna medlemmar till distriktsorganisationer är ej
bidragsberättigade. Om två eller fler distriktsorganisationer har en gemensam
underavdelning/förening kan denna endast vara bidragsberättigad hos ena
distriktsorganisationen såvida ej särskilt avtal tecknats mellan distriktsorganisation och
kultur- och fritidsförvaltningen.
Ansökningarna skall bygga på föregående års verksamhet. Kommunalt bidrag får ej
sökas för samma verksamhet hos flera förvaltningar.
Kommunens eventuella fordran på förening skall regleras innan bidrag utbetalas.
Om oriktiga uppgifter lämnas kan kultur- och fritidsnämnden besluta att organisationen
blir återbetalningsskyldig och i särskilda fall avstängs från bidrag.
Ansökan inkommen efter ansökningstiden utgång behandlas ej.
§2
För att vara berättigad till bidrag skall organisationen
1
2

vara demokratisk såväl vad beträffar uppbyggnad som syfte
ha öppet medlemsskap

3
4
5
6

följa antagna skriftligen utformade stadgar
ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer
inneha postgiro eller bankkonto
uttagit individuell medlemsavgift om minst 20 kronor. Entré, kurs, startavgift eller
liknande får ej räknas som medlemsavgift
7
ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år och gruppledare som är 13 år eller äldre.
Medlem i handikapporganisation ingen åldersgräns. Som pensionär räknas den som
uppfyller försäkringskassans pensionsregler.
8
ha minst tio bidragsberättigade sammankomster per kalenderår (gäller ej
handikapporganisationer)
9
vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation såvida ej särskilt avtal
tecknats med kultur- och fritidsförvaltningen
10
ha medlemmar som är verksamma i organisation på Gotland
11
förening får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld,
rasism eller missbruk av alkohol och andra droger
Kraven i punkt 6-9 gäller ej för bidrag till motions- och friskvård, samt motionsstugor.
§3
Organisation skall kunna ställa handlingar till förfogande för granskning på sätt som
kultur- och fritidsnämnden bestämmer med den begränsningen att skyddet för den
enskildes åsiktsfrihet enligt lag inte åsidosättes. Redovisningshandlingarna skall klart
utvisa antalet bidragsberättigade medlemmar samt medlemsavgifternas storlek.
Handlingarna skall bevaras enligt vad som stadgas i bokföringslagen. Föreningen är
skyldig att anmäla sådana väsentliga förändringar i verksamheten som kan påverka
förutsättningarna för erhållande av bidrag.
§4
Såsom kultur- och fritidsnämndens kontaktorgan på föreningssidan skall
distriktsorganisationerna fungera. Ensamförening jämställs med distriktsorganisation.
§5
Distriktsorganisation/ensamförening skall på blanketter som tillhandahålles av kulturoch fritidsförvaltningen lämna följande uppgifter:
Organisation med ungdom- och handikappverksamhet
-

antal bidragsberättigade medlemmar i åldrarna 7-20 år samt antal i ålder däröver
(handikapporganisation ingen åldersgräns)

-

antal bidragsberättigade sammankomster i förening (bifoga kopia på statlig
ansökan)

-

antal fastlandsresor för kurser, tävlingar och riksstämmor eller motsvarande

Organisation med pensionärsverksamhet
- antal bidragsberättigade medlemmar
-

antal bidragsberättigade sammankomster i förening

Organisation med anläggning
- drift- och underhållskostnader
Förutom ovanstående gäller följande för samtliga organisationer
- lokalförening skall ansöka om bidrag via sin distriktsorganisation
-

varje organisation skall årligen insända kopia på årsmöteshandlingar
innehållande verksamhetsberättelse, kassa och revisionsberättelse, samt
årsmötesprotokoll till kultur- och fritidsförvaltningen.

Tidplan för ansökning av bidrag och inlämning av handlingar
Senast 31 januari

Senast 28 februari

Senast 31 mars

Löpande

Ansökan för ungdoms- och handikappverksamhet
- distriktsbidrag
- verksamhetsbidrag för föreningar
- resebidrag
Ansökan för pensionärsverksamhet
- distriktsbidrag
- verksamhetsbidrag för förening
Ansökan för organisationsdrivna idrottsanläggningar och
motionsstugor
- driftbidrag
- investeringsbidrag
Ansökan för organisationsdrivna samlingslokaler
- driftbidrag
- investeringsbidrag
Ansökan för motion- och friskvårdsverksamhet sändes direkt till
Korpen, Gotlands motionsidrottsförbund.

§6
Bidrag baserade på kompletta ansökningshandlingar utbetalas direkt till lokalförening
respektive dess distriktsorganisation/ensamförening senast följande datum:
15 januari
30 april

Förskottsbidrag på 50% av föregående års verksamhetsbidrag till
organisation som erhöll bidrag över 100 000 kronor
Verksamhetsbidrag och resebidrag

Bidrag baserade på övriga bidragsformer (särskilt bidrag till handikapporganisationer,
idrottsanläggningar, motionsstugor, särskilt anslag idrottsorganisationer samt övriga
ungdomsorganisationer) utbetalas i särskild ordning.
§7
Kultur- och fritidsnämnden har att följa av kommunfullmäktige anvisade ramar för
bidragsgivningen och företa de ändringar som kan föranledas därav.

§8
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tillämpningen av dessa regler och medges rätt
att, där så anses lämpligt, teckna avtal med förening om villkor för erhållande av bidrag.
BIDRAG TILL UNGDOMSVERKSAMHET
A BIDRAG TILL DISTRIKTSORGANISATION
Bidrag utgår för administration, central eller lokal utbildning samt ensamföreningens
lägerverksamhet och kan utgå med högst 180 kronor/medlem, dock max 1 000 000
kronor/organisation.
Bidrag baseras på antal bidragsberättigade medlemmar som redovisats av lokalförening,
dock ej för fler medlemmar än varje lokalförening har bidragsberättigade
sammankomster.
B BIDRAG TILL FÖRENING / LOKALAVDELNING
- Verksamhetsbidrag
Bidrag utgår för administration, instruktion och lägerverksamhet och kan utgå med
högst 60 kronor per bidragsberättigad sammankomst.
Regler för sammankomst med exempel, se bilaga.
C RESEBIDRAG
Bidrag kan utgå för genomförda fastlandsresor för ungdomar i åldersgruppen 12-20 år
vilka i första hand deltagit i idrottstävling, haft utbyte med fastlandsförening eller
deltagit i sin organisations riksstämma eller dylikt. Extra bidrag för kvalspel erhålls ej
utan skall ingå i ordinarie ansökan och fördelning. Idrottsföreningarnas resebidrag
fördelas av Gotlands Idrottsförbund.
Handikappidrottsorganisationer erhåller resor enligt särskilda bestämmelser.
BIDRAG TILL PENSIONÄRSVERKSAMHET
A BIDRAG TILL DISTRIKTSORGANISATION / ENSAMFÖRENING
Bidrag utgår för administration, central eller lokal utbildning och kan utgå med högst 87
kronor /medlem.
Bidrag baseras på antal bidragsberättigade medlemmar som redovisats av lokalförening,
dock ej för fler medlemmar än varje lokalförening har bidragsberättigad
sammankomster.
B BIDRAG TILL FÖRENING / LOKALAVDELNING
-

Verksamhetsbidrag

Bidrag utgår för administration samt instruktion och kan utgå med högst 35 kronor per
bidragsberättigad sammankomst.

Regler för sammankomst med exempel, se bilaga.
BIDRAG TILL HANDIKAPPVERKSAMHET
A BIDRAG TILL DISTRIKTSORGANISATION / ENSAMFÖRENING
Bidrag utgår för administration, central eller lokal utbildning samt ensamförenings
lägerverksamhet och kan utgå med högst 9 000 kronor/organisation.
Bidrag baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar som redovisats av
lokalförening och kan utgå med högst 18 kronor/medlem.
B BIDRAG TILL FÖRENING / LOKALAVDELNING
-

Verksamhetsbidrag

Bidrag utgår för administration, instruktion och lägerverksamhet och kan utgå med
högst 100 kronor per bidragsberättigad sammankomst.
Regler för sammankomst med exempel, se bilaga.
C RESEBIDRAG
Bidrag baseras på genomförda fastlandsresor. Maximalt 175 resor á 300 kronor fördelas
av kultur- och fritidsnämnden.
BIDRAG TILL MOTION- OCH FRISKVÅRDSVERKSAMHET
Bidraget är avsett att stimulera till en bred motion- och friskvårdsverksamhet på
Gotland. Bidrag kan utgå med högst 5 kronor per invånare på Gotland.
Anslag ur kultur- och fritidsnämndens konto för motion- och friskvårdsverksamhet
utbetalas till Gotlands Idrottsförbund som fördelar bidraget enligt avtal mellan med
Korpen Gotlands Motionsidrottsförbund och Gotlands Idrottsförbund.
BIDRAG TILL ORGANISATIONSDRIVNA IDROTTSANLÄGGNINGAR
Bidrag utgår till drift, underhåll och investering efter prövning av kultur- och
fritidsnämnden.
Organisation som driver egen anläggning kan erhålla bidrag för följande driftkostnader:
Vatten, sophämtning, el, olja/bensin till maskiner, försäkring på fastighet och fordon,
städmaterial, telefon, av kultur- och fritidsnämnden godkänd arrende/hyresavgift för
fastighet samt räntekostnader för befintliga anläggningar.
Bidrag kan även erhållas för löpande underhållskostnader för befintliga anläggningar
och inventarier.

Bidrag utgår ej för ränta och amortering avseende driftkostnader.
Förening som bedriver affärsverksamhet kan efter överenskommelse med kultur- och
fritidsförvaltningen erhålla bidrag.
Före investering skall godkännande inhämtas från kultur- och fritidsnämnden för att
bidrag skall kunna utgå.
Investeringsbidrag understigande 10 000 kronor kan utbetalas omedelbart efter kulturoch fritidsnämndens beslut.
Investeringsbidrag upptill 200 000 kronor beslutas och utbetalas av kultur- och
fritidsnämnden efter genomförd investering.
BIDRAG TILL ORGANISATIONSDRIVNA BASTUR
Bidrag utgår till drift, underhåll och investering efter prövning av kultur- och
fritidsnämnden.
Bidrag utgår ej för ränta och amortering avseende driftkostnader.
Före investering skall godkännande inhämtas från kultur- och fritidsnämnden för att
bidrag skall kunna utgå.
BIDRAG TILL MOTIONSSTUGOR
Bidrag utgår till driftkostnader under förutsättning att anläggningen är öppen för
allmänheten.
Kultur- och fritidsnämnden prövar vilka föreningar som är aktuell för bidrag och
fördelningen sker efter samråd.
Riktlinjer:

Grundaktiviteter 50 %. El-ljusspår 20 %. Dusch/bastu, motionsspår
och spårmaskin 10 % av budgeterat anslag.
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Policy för genomförande av direktiv om drift
av verksamhet. Rapport
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 297

•

Ledningskontoret 2006-10-19
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Ks § 297
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Rapport. Policy för genomförande av direktiv om drift av verksamhet
KS2005/0429-04
- Kommunfullmäktige § 86/2004
- Arbetsutskottet 2005-10-03 f.f. § 209
- Ledningskontoret 2006-10-19

Vid behandlingen av ramarna för budget 2005 gav kommunfullmäktige samtliga
nämnder i uppdrag att pröva möjligheten att lägga ut driften av verksamheter på
andra utförare för att öka gotlänningarnas valmöjligheter och säkerställa god
kvalitet.
På basis av uppgifter från förvaltningarna lämnade ledningskontoret vid budgetavstämningen förra året en rapport om nuläget och potentialen för att låta andra driva verksamhet och hinder för det. Kontorets sammanfattande bedömning var då, att det i de flesta
verksamheter fanns utrymme för att i ökad utsträckning lägga ut driften, helt eller delvis,
på andra utförare och att den andelen borde öka. Arbetsutskottet uppdrog åt ledningskontoret i uppdrag att, med ledning av rapporten, utarbeta förslag till policy för hur
kommunfullmäktiges direktiv ska omsättas.

Med hänvisning till att policy inte är tillräckligt verksam har ledningskontoret
utarbetat förslag till strategisk inriktning för konkurrensutsättning. Nämnderna
föreslås också utarbeta s.k. målbilder med utgångspunkt i den fastställda inriktningen. Årlig avrapportering av åtgärderna för konkurrensutsättning ska göras i
samband med budgetarbetet.
Yrkande:
•

Roland Norbäck (v) yrkade att någon precisering av vilka verksamheter som
målbilderna skulle avse inte skulle göras.

Kommunstyrelsen biföll yrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Förslaget till strategisk inriktning för konkurrensutsättning godkänns.

•

Nämnderna får i uppdrag att, med beaktande av den strategiska inriktningen,
utarbeta målbilder för konkurrensutsättning.

•

Nämnderna ska årligen i samband med budgetarbetet redovisa dels vilka
åtgärder som vidtagits, dels nämndens planer för ökad konkurrensutsättning.

2006-10-19

Åke Wennerberg

Uppföljning av kommunfullmäktigedirektiv - policy för utläggning
av verksamhet
Bakgrund
Vid behandlingen av ramarna för budget 2005 gav kommunfullmäktige (KF §
86/2004) samtliga nämnder i uppdrag att pröva möjligheten att lägga ut driften av
verksamheter på andra utförare för att öka gotlänningarnas valmöjligheter och
säkerställa god kvalitet. Ledningskontoret har på basis av uppgifter från
förvaltningarna utarbetat en rapport om nuläget och potentialen för verksamhet
som kan drivas av andra, samt hinder för det. Kontorets sammanfattande
bedömning är att det i de flesta verksamheter finns utrymme för att i ökad
utsträckning lägga ut driften, helt eller delvis, på andra utförare och att den delen
borde öka.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i oktober 2005 (Au § 209) att ge
ledningskontoret i uppdrag att, med ledning av rapporten, utarbeta förslag till
policy för hur kommunfullmäktiges direktiv ska omsättas.
Frågan om utläggning av verksamhet har tidigare behandlats i samband med
kommunfullmäktiges beslut 2000-02-14, §5, om konkurrensprogram enligt vilket
kommunens verksamheter - med vissa undantag - i skälig omfattning skulle vara
föremål för anbudsupphandling fr o m 1 juli 2002.
Motiv för att lägga ut drift av verksamheter
I praktiken innebär utläggning av verksamheter att verksamheten upphandlas i
konkurrens och att den produkt eller tjänst verksamheten producerar istället köps.
Bland motiven för konkurrensutsättning som alternativ till egen regi kan bla
följande åberopas.
• Sänka kostnaderna: Sänka kostnaderna för oförändrad kvalitet, förbättra
kvaliteten vid oförändrade kostnader eller - allra helst - att åstadkomma
lägre kostnader, bättre kvalitet och ökad dynamik jämfört med att bedriva
verksamhet i egen regi
• Specialisering: Några företag specialiserar sig på en verksamhet som
annars utförs av många huvudmän i egen regi
• Stordriftsfördelar: Kostnaden per tillverkad enhet blir lägre ju fler enheter
man tillverkar
• Samproduktionsfördelar: Innebär att det kan vara billigare att tillhandahålla
olika produkter inom samma företag
• Vinstintresse - Incitament: Företagares intresse av att skapa vinst och själva
bestämma ger "skarpare" incitament än tjänstemannens strävan efter lägre
kostnader.

•

Privat företagande i små företag ger möjlighet till hög delaktighet och
påverkansmöjlighet för anställda samt ibland möjlighet till delägarskap
vilket i hög grad är motivationshöjande
• Innovationsbenägenhet: Strävan efter vinst och möjligheten att själv
bestämma om vinstdispositionen ökar intresset och möjligheten att skapa
nya lösningar
• Minska kommunens dominerande ställning som arbetsgivare på Gotland.
Kommunen är med ca 7000 anställda den helt dominerande arbetsgivaren
på Gotland med ca 28% av jobben.
• Det kan uppfattas som en trend att mer fokusera på upphandling i offentlig
verksamhet och att mer handlas upp för att öka konkurrens och effektivitet.
Eu- medlemskap och lag om offentlig upphandling påverkar i denna
riktning.
Delar av innehållet i ovanstående punkter bedöms vara tillämpligt för vissa
verksamheter i Gotlands kommun.
Privatiseringsmodeller
De vanligaste privatiseringsmodellerna är följande:
• Entreprenader (kommunen väljer)
• Pengsystem (medborgarna väljer, "kundval")
• Avknoppning (anställda bildar eget)
• Föreningsdrift (medborgarna driver)
Samtliga dessa modeller har prövats på Gotland och bedöms kunna tillämpas
också vid fortsatt utläggning av verksamhet.
.
Strategisk inriktning vid val av egen regi eller privatisering
Erfarenhetsmässigt har visat sig att policies i de flesta fall är ett ganska svagt
och långsamt verkande instrument för att genomföra förändring.
Ledningskontoret föreslår istället en strategisk inriktning för
konkurrensutsättning enligt följande.
• Konkurrensutsättningen bör öka för verksamheter där marknad finns.
Kommunen bör också bidra till att marknader bildas tex genom
utformningen av upphandlingsunderlagen, ställda krav samt omfattning
och volymer. Kommunen kan också underlätta för leverantörer att lämna
anbud på delar av en upphandling.
• Nämnderna/ förvaltningarna bör underlätta och stötta initiativ till
konkurrensutsättning
• Inom verksamheter med svårigheter att rekrytera kan
konkurrensutsättning/ upphandling prövas för att skapa nya möjligheter
Nämnderna får i uppdrag att med beaktande av den strategiska inriktningen
utarbeta målbilder för konkurrensutsättning för följande verksamheter:
• Tandvården
• Vårdcentraler
• Ytterligare delar inom äldreomsorgen
• Gruppbostäder och daglig verksamhet
• Tekniska förvaltningens driftverksamheter (fastighetsskötsel, städ mfl)

• Övriga lämpliga verksamheter
I ett första steg kartläggs och utvärderas förutsättningarna för
konkurrensutsättning. Därefter värderas olika alternativ innan
upphandlingsprocessen påbörjas.
Nämnderna gör vidare en förnyad inventering av möjligheterna att lägga ut mer
verksamhet på andra utförare. I förekommande fall utarbetas målbilder för
konkurrensutsättning för dessa verksamheter. Årlig avrapportering av
konkurrensutsättningsåtgärder föreslås ske i samband med budgetarbetet.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•
•

•

Förslaget till strategisk inriktning för konkurrensutsättning godkänns
Nämnderna får i uppdrag att med beaktande av den strategiska inriktningen
utarbeta målbilder för konkurrensutsättning för följande verksamheter:
- Tandvården
- Vårdcentraler
- Ytterligare delar inom äldreomsorgen
- Gruppbostäder och daglig verksamhet
- Tekniska förvaltningens driftverksamheter
- Övriga lämpliga verksamheter
Nämnderna ska årligen, i samband med budgetarbetet, redovisa vilka
åtgärder som vidtagits samt nämndens planer för ökad
konkurrensutsättning

Bo Dahllöf
regiondirektör
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Lokalisering av kommunala förvaltningar till
Visborgs slätt
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 301

•

Ledningskontoret 2006-10-25

•

Tekniska nämnden 2006-10-25, § 241 med bilagor

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 301
Au § 268

Lokalisering av kommunala förvaltningar till Visborgs slätt
KS2006/0009-10
- (Kommunstyrelsen 2006-01-19, § 16)
- (Arbetsutskottet § 240/2006)
- Tekniska nämnden 2006-10-25, §
- Ledningskontoret 2006-10-25

Kommunstyrelsen har som inriktning beslutat att kommunens förvaltningar ska lokaliseras till Visborgs slätt (f.d. P 18). Tekniska nämnden fick uppdraget att skapa förvaltningslokaler och ledningskontoret uppdraget att utarbeta underlag för det arbetet.

Vid budgetavstämningen redogjorde tekniske direktören Per Lindskog för
förhandlingsläget och fick i uppdrag att fortsätta förhandlingarna. Arbetsutskottet
underströk då det angelägna i att den verksamhetsutveckling, som bedrivs bl.a.
inom projektet Struktur 2007, fortgår så att effekterna kan tillgodogöras vid
inflyttningen i de nya lokalerna och erforderliga anpassningar av verksamheten då
skett.
Tekniska nämnden har för godkännande till kommunfullmäktige överlämnat
förslag till avtal med Vasallen och begärt uppdrag att – i överensstämmelse med
det - teckna hyresavtal med Vasallen enligt Fastighetsägarförbundets formulär.
Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks. Hyreskostnaden för kommunens
lokaler beräknas öka med 10 mnkr. Mot det ställs dock fördelarna med lokaliseringen – bl.a. ökad tillgänglighet för medborgarna och möjlighet till rationaliseringar. Vikten av att samlokaliseringen leder till personalminskningar framhålls.
Ärendet föredrogs av Lars-Gunnar Wedin, tekniska förvaltningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Avtal om uthyrning av Visborgs slätt till Gotlands kommun godkänns och
tekniska nämnden bemyndigas att, i överensstämmelse med det, teckna
hyresavtal med Vasallen enligt Fastighetsägarförbundets formulär.

•

Kommunstyrelsen (ledningskontoret) får i uppdrag att, inom ramen för
Struktur 2007, göra erforderliga rationaliseringsvinster, så att merkostnaderna
för förhyrningen av Visborgs slätt elimineras.

2006-10-25
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Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Hyreskontrakt för en samlad kommunförvaltning på Visborgs
slätt
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
att godkänna avtal om uthyrning av Visborgs slätt till Gotlands kommun samt
att teckna hyresavtal med Vasallen enligt Fastighetsägarförbundets formulär.
Enligt tekniska förvaltningens uppgifter omfattar förhyrningen totalt 18 000
kvm fördelat på kanslihuset och tre kaserner. Inom denna yta beräknas 500
arbetsplatser inrymmas.
Avtalet om förhyrning av Visborgs slätt ger en årshyra exkl värme på 26 mkr.
I jämförelse med förvaltningens bedömning av ett nybyggnadsalternativ blir
kostnaden ungefär densamma. I jämförelse med kommunens nuvarande
hyreskostnader uppkommer en merkostnad på ca 10 mkr enligt nedanstående
kalkyl.
Nuvarande kostnader
Drifts- och hyreskostn
Kapitalkostnader
Renoveringskostnader*

12
3
1

Kostnader Visborgsslätt
Hyreskostnad
26
Värmekostnader
1
Utrustning*
1
-2
Räntevinst försäljning*

SUMMA

16

SUMMA

26

Ökad kostnad per år

10

* Antaganden:
- För löpande renovering av befintliga lokaler upptas 1 mkr/år
- Årlig kapitalkostnad för ny utrustning
- Ränta på reavinsten vid försäljning av egna nuvarande lokaler

Genomförande av en gemensam lokalisering av förvaltningsadministrationen
till Visborgs slätt kan, utifrån den politiska diskussionen, i huvudsak
sammanfattas i tre bärande motiv:
•
•
•

Ökad tillgänglighet för medborgarna
Möjlighet till rationaliseringar
Draghjälp för att utveckla södra Visby och Vibbleområdet

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Plusgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

2(2)

Hur stor rationaliseringspotentialen är vid en samlokalisering på Visborgs
slätt går f n inte att beräkna. Flera delprojekt inom Struktur 2007 har till syfte
att ta ut rationaliseringseffekter genom samlokaliseringen, men inget av
projekten har kommit så långt i processen att effekterna kan mätas i pengar.
Om merkostnaden på 10 mkr skall omsättas i färre anställda, som en effekt av
samlokaliseringen, så motsvarar det ca 25 heltidstjänster.
Tekniska förvaltningen pekar i sin utredning på att ett effektivare
lokalutnyttjande med öppnare lösningar torde kunna medföra att kommunens
lokalbehov kan krympas med ca 2000 kvm. Andrahandsuthyrning av denna
lokalyta kan ge hyresintäkter med ca 2 mkr per år vilket i så fall innebär att
kostnadsökningen mellan nuvarande lokaler och hyrda lokaler på Visborgs
slätt blir ca 8 mkr. Om merkostnaden på 8 mkr skall omsättas i färre anställda,
som en effekt av samlokaliseringen, så motsvarar det ca 20 heltidstjänster.
Målbilderna att öka tillgängligheten och draghjälpen för utveckling av en ny
stadsdel utgår naturligtvis från starka politiska motiv och drivkrafter. Priset
för att uppnå detta är mycket högt, under hela hyresperioden på 15 år uppgår
merkostnaden, exkl rationaliseringsvinster, till ca 150 mkr.
Enligt ledningskontorets uppfattning får samordningen till Visborgs slätt inte
ha någon nettokostnadseffekt i budgeten. Snarare skall den uttalade
målsättningen vara att samordningen skall gå med ”vinst”. Därför måste inom
ramen för Struktur 2007 ett projekt initieras som övergripande arbetar med
rationaliseringseffekterna, både beträffande minskad bemanning och minskad
lokalanvändningen. Kontoret bedömer att effekterna inte kan tas ut om inte
personalbemanningen, som en effekt av samlokaliseringen, stadigvarande
minskas med minst 20- 25 heltidstjänster.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1.Avtal om uthyrning av Visborgs slätt till Gotlands kommun godkänns
2. Tekniska nämnden bemyndigas att teckna hyresavtal med Vasallen enligt
Fastighetsägarförbundets formulär
3.Uppdrag ges till kommunstyrelsen, ledningskontoret, att inom ramen för
Struktur 2007 göra erforderliga rationaliseringsvinster så att merkostnaderna
vid förhyrning av Visborgs slätt elimineras
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Göran Gyllenkrok
Ekonomidirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-10-25

Dnr TN 2006/0115 00

TN § 241 Hyresavtal Visborgs slätt
Au § 203
Tekniska förvaltningen 2006-10-23

Förvaltningschefen lämnade en muntlig information.
Förhandlingar med Vasallen pågår vad avser preliminär hyreskalkyl för ca
500 arbetsplatser i ombyggda kaserner och kanslihus på f d P 18.
Ärendet skall slutligt godkännas av fullmäktige i november.

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

_____
Vid sammanträdet utdelades förslag till hyresavtal inklusive missiv samt
bilagor.
Ärendet föredras av förvaltningschefen.

Tekniska nämndens beslut
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar
godkänna upprättat förslag till hyresavtal om uthyrning av lokaler vid
Visborgs slätt till Gotlands kommun.

•

Hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige föreslås att tekniska
nämnden bemyndigas att i överensstämmelse med detta avtal teckna
ett hyresavtal med Vasallen enligt Fastighetsägarförbundets formulär.

_____
Protokollsutdrag:
TF plan o exploatering
Kommunstyrelsen/KF + handl

Den digitala versionen saknas

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 15

2006-11-27

Förvärv av fastigheterna Gotland Visby
Visborg 1:3 m.fl. (P 18)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 302

•

Ledningskontoret 2006-10-25

•

Tekniska nämnden 2006-10-25, 242

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 302
Au § 269

Förvärv av fastigheterna Gotland Visby Visborg 1:3 m.fl. (P 18)
KS 2006/0512-25
- Tekniska nämnden 2006-10- 25, §
- Ledningskontoret 2006-10-25

Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen av Fortifikationsverket ska
förvärva ett ca 380 ha stort område inom f.d. P 18-området, fastigheterna
Visborg 1:3 m.fl., och begärt 16,3 mnkr i tilläggsanslag för att genomföra köpet.
Ett förslag till köpekontrakt har upprättats som, för att bli giltigt, kräver
godkännande av kommunfullmäktige och Fortifikationsverkets styrelse. Tekniska
nämnden har också påpekat att förvärvet innebär ökade driftkostnader och
uppdragit åt tekniska förvaltningen att utreda den frågan.
Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks och framhåller områdets
strategiska betydelse för Visbys utveckling. Kontoret noterar också att när det
gäller tekniska nämndens påpekande om ökade driftkostnader m.m. som förvärvet
innebär framhåller ledningskontoret de intäkter som kan väntas från objekt som
kommer att hyras ut.
Ärendet föredrogs av Lars-Gunnar Wedin, tekniska förvaltningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Gotlands kommun förvärvar av Fortifikationsverket fastigheterna
Gotland Visby Visborg 1:3 och 1:4, del av fastigheten Visby Visborg 1:1 samt
del av fastigheten Västerhejde Sandhedsskogen 1:7 för en köpeskilling av
16 mnkr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat
förslag till köpekontrakt.

•

Tekniska nämnden beviljas 16,3 mnkr i tilläggsanslag för att genomföra köpet.
Medel anvisas ur kommunens eget kapital.

2006-10-25

Kommunstyrelsen

Förvärv av fastigheterna Gotland Visby Visborg 1:3 mfl
fastigheter
Förslag på köpekontrakt har upprättats mellan Fortifikationsverket och Gotlands kommun
angående förvärv av fastigheterna Visborg 1:3 och 1:4, del av fastigheten Visborg 1:1 samt
del av fastigheten Sandhedsskogen 1:7. Fastigheterna omfattar totalt ca 380 ha med
avgränsning enligt bilaga 1 i köpekontraktet. Förvärvet innebär att kommunen förvärvar
Hällarna söder om Färjeleden inklusive Kungsladugården, Visborgsslätt samt en stor del av
övningsområdet söder om P 18 kasernområde. Förvärvet inkluderar skjutbanorna, stora delar
av det tilltänkta idrottsområdet inklusive befintlig fotbollsplan. Dessutom ingår ett stort antal
förrådsbyggnader i olika storlek och skick samt vissa markförlagda ledningar. Köpeskillingen
uppgår till 16 miljoner kronor och tillträdet är satt till 30 december 2006. För lagfart och
fastighetsbildning tillkommer ytterligare 300 tkr.
Ledningskontoret anser att förvärvet har mycket stor strategisk betydelse för utvecklingen av
de södra delarna av Visby, både vad gäller bostadsbebyggelse som för etablering av företag.
Med det, i vissa delar mycket attraktiva läget marken har, bedömer kontoret att köpeskillingen
är skälig.
Tekniska förvaltningen anger att förvärvet medför ökade driftkostnader och kapitalkostnader.
Beträffande kapitalkostnaderna sker en årlig justering så i denna del belastas inte nämndens
budget. Beträffande ökade driftkostnader kan storleken av dessa f n inte bedömas enligt
tekniska förvaltningen. Ledningskontoret noterar att det på området finns hyresobjekt som
genererar en hyresintäkt för kommunen och denna bör avräknas innan frågan om eventuell
budgetkompensation behandlas.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Förslag till köpekontrakt mellan Gotlands kommun och Fortifikationsverket avseende
fastigheterna Visborg 1:3 och 1:4, del av fastigheten Visborg 1:1 samt del av fastigheten
Sandhedsskogen 1:7 godkänns
Tekniska nämnden erhåller tilläggsanslag med 16 300 000 tkr
Medel för att finansiera förvärvet anvisas ur kommunens eget kapital
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Göran Gyllenkrok
Ekonomidirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-10-25
Dnr TN 2006/0115 00

TN § 242 Förvärv av fastigheterna Gotland Visby Visborg
1:3 m fl
Au § 204
Tekniska förvaltningen 2006-10-19

Vid sammanträdet utdelades handlingar i ärendet.
Förvaltningschefen föredrog ärendet.
Förslag till köpekontrakt har upprättats mellan Fortifikationsverket och Gotlands kommun
enligt vilket kommunen förvärvar fastigheterna Gotland Visby Visborg 1:3 och 1:4, del av
fastigheten Visby Visborg 1:1 samt del av fastigheten Västerhejde Sandhedsskogen 1:7.
Köpekontrakt med bilagor redovisas jämte övriga handlingar. Fastigheterna omfattar totalt ca
380 ha med avgränsning enligt bilaga 1 i köpekontraktet. Förvärvet innebär att kommunen
förvärvar Hällarna söder om Färjeleden inklusive Kungsladugården, Visborgs slätt samt en
stor del av övningsområdet söder om P 18 kasernområde. Förvärvet inkluderar skjutbanorna,
stora delar av det tilltänkta idrottsområdet inklusive befintlig fotbollsplan. Dessutom ingår ett
stort antal förrådsbyggnader i olika storlek och skick samt vissa markförlagda ledningar.
Köpeskillingen uppgår till 16 miljoner kronor och tillträdet är satt till 30 dec 2006.

Tekniska nämndens beslut
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna upprättat förslag till köpekontrakt mellan Gotlands kommun och
Fortifikationsverket enligt vilket kommunen förvärvar fastigheterna Gotland
Visby Visborg 1:3 och 1:4, del av fastigheten Visby Visborg 1:1 samt del av
fastigheten Västerhejde Sandhedsskogen 1:7 för en köpeskilling av 16
miljoner kronor.

•

Hos kommunstyrelsen föreslås att kommunfullmäktige för genomförande av
köpet beviljar tilläggsanslag med 16,3 miljoner kronor.

•

Tekniska nämnden uttalar till kommunstyrelsen att förvärvet medför
driftkostnadskonsekvenser.

•

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram driftkostnadsanalys för
förvärvet.

_____
Protokollsutdrag:
TF plan o exploatering
Kommunstyrelsen/KF + handl

Den digitala versionen saknas

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 16

2006-11-27

Försäljning av fastigheten Snäckgärdsbaden 4
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 310

•

Ledningskontoret 2006-10-10

•

Tekniska nämnden 2006-08-30, § 181

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 310
Au § 276

Försäljning av fastigheten Snäckgärdsbaden 4
KS2006/0429-25
- Tekniska nämnden 2006-08-30, § 181
- Ledningskontoret 2006-10-10

Tekniska nämnden föreslår att fastigheten Snäckgärdsbaden 4 ska säljas till
tomträttsinnehavaren, Brf Snäck, för 5,7 mnkr. Fastigheten omfattar drygt
10 300 kvm och priset, 750 kr/kvm motsvarar det som tillämpats vid andra
markförsäljningar i området. Den årliga avgälden är 176 000 kr. Tillträdet är
föreslaget till 1 oktober 2007.
Ledningskontoret tillstyrker försäljningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Fastigheten Gotland Visby Snäckgärdsbaden 4 överlåts till Bostadsrättsföreningen Snäck (org.nr. 716404-9442) för en köpeskilling av 5,7 mnkr och
på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till
köpekontrakt.

2006-10-10

Kommunstyrelsen

Försäljning av diverse fastigheter
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att sälja fyra områden av fastigheten
Visby Terra Nova 1:1 till Myresjö Mark AB för en köpeskilling på 2 250 000 kr. Avtalet
omfattar 10 tomter. Det förhandlade priset är rabatterat med 10% vilket motiveras av att
bolaget tar en viss risk om tomterna inte kan säljas/bebyggas. Försäljningen till Myresjö Mark
AB är del av en större exploatering i området som totalt omfattar ca 30 tomter.
Vidare föreslår tekniska nämnden att tomträtten Visby Snäckgärdsbaden 4 säljs till
Bostadsrättsföreningen Snäck för 5 700 000 kr. Bruttoarean uppgår till ca 8 000 kvm.
Köpeskillingen är baserad på den prissättning, 750 kr per kvm, som kommunen tillämpat vid
nyupplåtelse för flerfamiljshus vid Snäck
Tomträtten ger en årlig avkastning på 176 tkr. För att det skall vara en långsiktigt bra affär för
kommunen måste köpeskillingen, 5, 7 mkr, ge en avkastning på minst 3,1 %. Detta kan
uppnås genom att köpeskillingen används för att amortera dyra lån.
Fastigheten Garde Kulde 1:37 föreslås säljas för 1 000 000 kr. Fastigheten är belägen i Garda
samhälle och omfattar hyreshus med fyra mindre lägenheter och en förrådsbyggnad.
Försäljningen har skett genom Föreningssparbankens Fastighetsbyrå. Bokfört värde uppgår
till drygt 72 tkr och taxeringsvärdet till 298 tkr.

Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Tekniska nämndens förslag bifalles

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Göran Gyllenkrok
Ekonomidirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-08-30

Dnr TN 2006/1478 29

TN § 181 Försäljning av fastigheten Gotland Visby
Snäckgärdsbaden 4
Tekniska förvaltningen 2006-07-24
Au § 154

Rubricerad fastighet är upplåten med tomträtt till Bostadsrättsföreningen Snäck för en årlig
avgäld på 176 000 kronor. Fastigheten omfattar totalt
10 385 kvm och är taxerad till drygt 25 miljoner varav markvärdet är
5,25 miljoner. Nuvarande avgäld gäller till och med 2009-12-31.
Förslag till köpekontrakt har upprättats enligt vilket kommunen säljer fastigheten för en
köpeskilling av 5,7 miljoner kronor med tillträde
den 1 oktober 2007. Köpeskillingen baserar sig på den prissättning som kommunen tillämpat
vid nyupplåtelser för flerfamiljshus vid Snäck,
750 kronor per kvm bruttoarea. Totala bruttoarean uppgår till något avrundat 8000 kvm, och
efter förhandling har parterna enats om den nu föreslagna köpeskillingen.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden beslut
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att till Bostadsrättsföreningen Snäck, org.nr.
716404-9442 försälja fastigheten Gotland Visby
Snäckgärdsbaden 4 för en köpeskilling av 5,7 miljoner kronor och i övrigt i
huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande förslag till köpekontrakt.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF mark och exploatering
Kommunstyrelsen/KF + handl

2006-07-24
1(1)
Tekniska förvaltningen
Lars-Gunnar Wedin

Tekniska nämnden

Försäljning av fastigheten Gotland Visby Snäckgärdsbaden 4
Rubricerad fastighet är upplåten med tomträtt till Bostadsrättsföreningen
Snäck för en årlig avgäld på 176 000 kronor. Fastigheten omfattar totalt 10
385 kvm och är taxerad till drygt 25 miljoner varav markvärdet är 5,25
miljoner. Nuvarande avgäld gäller till och med 2009-12-31.
Förslag till köpekontrakt har upprättats enligt vilket kommunen säljer
fastigheten för en köpeskilling av 5,7 miljoner kronor med tillträde den 1
oktober 2007. Köpeskillingen baserar sig på den prissättning som kommunen
tillämpat vid nyupplåtelser för flerfamiljshus vid Snäck, 750:- kronor pr kvm
bruttoarea. Totala bruttoarean uppgår till något avrundat 8000 kvm, och efter
förhandling har parterna enats om den nu föreslagna köpeskillingen.
Förslag till beslut av tekniska nämnden för beslut i kommunfullmäktige
Kommunen försäljer till Bostadsrättsföreningen Snäck, org.nr. 716404-9442,
fastigheten Gotland Visby Snäckgärdsbaden 4 för en köpeskilling av 5,7
miljoner kronor och i övrigt i huvudsaklig överensstämmelse med bifogat
förslag till köpekontrakt.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Per Lindskog
Lars-Gunnar Wedin

Teknisk direktör

Exploateringschef

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Den digitala versionen saknas

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

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2006-11-27

Handlingar till

Ärende 17

Strategisk plan och budget 2007-2009
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-11-14, § 357

•

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02—04, § 260

•

Kommunfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna
2006-10-31

•

Ledningskontoret 2006-11-15

•

Ledningskontoret 2006-10-30 (Bidrag till Länsinstitutionerna)

•

Ledningskontoret 2006-10-31 (Investering Folkhögskolan)

•

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2006-10-31, § 72 (Vuxenutbildning.)

•

Centrala samverkanskommittén 2006-11-09

•

Budgetdokument; utkast *)

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-14
2006-10-02–04 och 06

Ks § 357
Au § 260

Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009
- Kommunfullmäktige beslut om planeringsramar 2006-06-19, § 82
- Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-0925 (Avkastningskrav), 2006-09-18 (sjukfrånvaro), Tekniska nämnden 2006-06-21, § 160
reviderad tekniska förvaltningen 2006-09-20, Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-09-18, Kulturoch fritidsnämnden 2006-10-16 och ledningskontorets utlåtande 2006-10-30, Barn- och
utbildningsnämnden 2006-10-31, § 72,
- Utredningsuppdrag investeringar: Folkhögskolestyrelsen 2006-09-15, tekniska förvaltningen
2006-09-15 och ledningskontoret (avseende hälso- och sjukvårdsnämnden) 2006-09-29

Arbetsutskottet har överlämnat förslag till budget och strategisk plan till
kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beredning och förslag och beslut framgår av dess protokoll,
§ 260. Protokollet bifogas.
Ledningskontoret har presenterat arbetsutskottets förslag och noterat de frågor som
utskottet överlämnat till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande och frågor
som aktualiserats efter budgetavstämningen:
A Hälso- och sjukvårdsnämndens och tekniska nämndens framställningar om ramökning (av

arbetsutskottet till kommunstyrelsen överlämnade frågor).
B Framställning från kultur- och fritidsnämnden om ramökning för att kunna höja anslagen

till länsinstitutionerna (länsmuseum, länsmusik, länsteater och Gotlands läns hemslöjdsförening). Framställningen har avstyrkts av ledningskontoret.
C Framställning från barn- och utbildningsnämnden om förändrad ram p.g.a. att special-

destinerade statsbidrag fr.o.m. 2007 överförs till anslaget för kommunalekonomisk
utjämning.
Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok samt Anna-Lena Gutedal, Anders Gripne och Åke
Wennerberg, ledningskontoret, presenterade förslagen. Ekonomidirektören redogjorde också
för ledningskontorets förslag till budgetmässiga justeringar för att kompensera ev. utebliven
utdelning från GEAB.

Investeringsbudget
Arbetsutskottets förslag till investeringsbudget omfattar 220 425 tkr, varav 74 800 tkr
avser ej skattefinansierade investeringar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1(6)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-14
2006-10-02–04 och 06

Kommunstyrelsens beslut

Förslaget till investeringsbudget kompletteras enligt följande:
•

(Styrelsen Gotlands folkhögskola): För förprojektering av musiklokaler och
ombyggnad av entrén upptas 2 mnkr 2007.

•

(Hälso- och sjukvårdsnämnden): För lokalförändringar inom folktandvård och
primärvård i Visby upptas 5 mnkr 2007 och hälso- och sjukvårdsnämnden får i
uppdrag att presentera förslag till lösning. Det förslaget ska presenteras före
budgetdialogen 2007.

Driftbudget
Kommunfullmäktiges beslut om planeringsramar innebar ramtillskott till vissa
nämnder på sammanlagt 31,5 mnkr. Därtill kom kompensation för vissa prisförändringar, totalt drygt 13,9 mnkr, och täckning för personalkostnadsökningar med totalt
80 mnkr.
Arbetsutskottets förslag till driftbudget innebar i förhållande till beslutade ramar
följande: Ytterligare ramhöjningar på totalt 3,350 mnkr. Därtill kommer vissa
omdisponeringar av anslag mellan nämnder och ramförändringar till följd av att
kostnaderna för LSS minskat – ramnedskärning för social- och omsorgsnämnden
med 7 mnkr – och avveckling av avkastningskrav.

Förslag direktiv och rekommendationer
Ledningskontorets förslag till direktiv och rekommendationer som kommunfullmäktige föreslås utfärda för strategisk plan och budget 2007 bygger på direktiven för
hanteringen av verksamheten under innevarande år. Ett nytt avsnitt ”Struktur 2007”
har införts där nämnderna uppmanas att snarast påbörja arbetet med att se över
arbetsprocesser och bemanning för att utnyttja den rationaliseringspotential som
flyttningen till lokaler på Visborgs slätt innebär.

Yrkanden:
•

Ordföranden Eva Nypelius (c) yrkade med instämmande av Lena Celion (m) och
Bror Lindahl (fp) att kommunstyrelsen skulle avge förslag till budget med
ändring av ramarna enligt nedan (alternativ A) innebärande att skatten skulle
sänkas med 15 öre. Resultatet för 2007 skulle därmed uppgå till 31,65 mnkr.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2(6)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-14
2006-10-02–04 och 06

•

3(6)

Björn Jansson (s) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (v), att kommunstyrelsen skulle avge förslag till budget med ändring av ramarna enligt nedan
(alternativ B). Kommunalskatten skulle inte sänkas. Resultatet för 2007 skulle
därmed uppgå till 20,275 mnkr.

A:

B:

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

Jansson (s),
Benzler (v)

- 1,2

- 1,2

+ 1,4

+1

IT: kostnader för nationell IT-strategi 1,4 mnkr

- 1,4

- 1,4

Fenomenalen 350 000 kr

- 0,35

- 0,35

Ökning av anslaget för Näringsliv

- 3,0

- 3,0

mnkr

Kommunstyrelsen: P o l i t i k e r o r g a n i s a t i o n e n
Ökning anslag partistöd 1,1 mnkr och anslag politiska
ungdomsorganisationer 100 000 kr

Minskning antalet kommunalråd
Kommunstyrelsen: L e d n i n g s k o n t o r e t

Anslag för feriearbeten

- 1,0

Tekniska nämnden
Kompensation för prisökningar m.m. kollektivtrafiken

- 2,0

- 3,0

Renhållning av stränder

- 0,3

- 0,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ingen ramökning för att årligen 2007 – 2009 tillföra
miljö- och hälsoskyddskontoret en inspektörstjänst

+ 0,55

Kultur- och fritidsnämnden
Uppräkning av anslag länsinstitutioner

0

- 0,225

Barn- och utbildningsnämnden
Inget allmänt ramtillskott

+5

Omställning av Komvux p.g.a minskade statsbidrag.
Engångsanslag 2007

- 3,0

- 3,0

Teknisk justering för statsbidrag som överförs till
anslag för kommunalekonomisk utjämning

- 16,7

- 16,7

+ 10

+5

Social- och omsorgsnämnden
Allmän ramjustering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Införande av avgiftsfria besök hos distriktssköterska

- 2,0

- 2,0

Allmän ramökning

- 5,0

Allmän ramökning primärvård

- 5,0

Överförmyndaren

Resursförstärkning. Handläggartjänst 400 000 kr

- 0,4

- 0,4

- 0,4

- 0,4

Övrigt
Slopat avkastningskrav; nettoeffekt.

Övriga yrkanden:
•

Lars Thomsson (c) yrkade d e l s att kommunstyrelsen skulle föreslå av honom
specificerade förändringar i kommunens styrkort, d e l s att kommunstyrelsen
skulle begära uppdrag att aktivt marknadsföra Gotland och informera om vikten
av att folkbokföra sig i kommunen.

•

Lilian Virgin (s) yrkade att åtgärder för att förbättra tillgängligheten i offentliga
lokaler skulle vidtas.

Kommunstyrelsen biföll yrkandena. (Se vidare nedan).
Propositioner och omröstningar:
Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius’ m.fl. förslag till budget och Björn
Janssons m.fl. förslag och förklarade sig anse att Eva Nypelius’ förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för Eva
Nypelius’ förslag. NEJ för Björn Janssons. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (m), Lars
Thomsson (c), Eva Gahnström (c), Per-Olof Jacobsson (c), Gustaf Hoffstedt (m), Håkan
Onsjö (m), Bror Lindahl (fp) och ordföranden Eva Nypelius (c). 7 ledamöter röstade nej:
Björn Jansson (s), Sonia Landin (s), Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Hanna Nyman (s),
Bo Björkman (s) och Brittis Benzler (v). Kommunstyrelsen hade således bifallit Eva
Nypelius’ m.fl. förslag.
Ordföranden ställde därefter proposition på Eva Nypelius’ m.fl. förslag om sänkning av
kommunalskatten med 15 öre till 33:10 kr per skattekrona och förklarade sig anse att det
bifallits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Föreliggande förslag till budget för år 2007 fastställs.
• Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2007-2009 förklaras
upprättad.
• Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2007 fastställs till 33:10 kr per skattekrona.
• Personalkostnadsreserv: De i budgeten centralt avsatta medlen för personalkostnadsökningar, 80 mnkr, ska fördelas av kommunstyrelsen.
• Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till
100 mnkr.
• Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt att
ta upp, bestäms till 300 mnkr.
• Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för
300 mnkr
•

Kommunstyrelsens bemyndigande: Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en
ram av 5 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.

• Direktiv: Upprättat förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna
antas.
•

Styrkort: Strategierna i koncernens styrkort för 2007 ska vara följande:
Öka befolkningen genom att skapa goda förutsättningar för inflyttare, företagare och
nya myndigheter på Gotland. (Ändring).
Etablera en gemensam koncernstyrning för att öka samverkan och få organisationens
delar att dra åt samma håll. (Oförändrat).
Ett nära och coachande ledarskap med fokus på att utveckla kompetens. (Oförändrat).
Intensifiera arbetet med energiomställningen och energibesparande åtgärder. (Ändring).

•

Uppdrag: Kommunstyrelsen (ledningskontoret) får i uppdrag att aktivt marknadsföra Gotland som en attraktiv plats att leva och bo på, samt informera om vikten
av att de, som har sin huvudsakliga bosättning på Gotland, också folkbokför sig
här för att öka underlätta kommunens planering, öka befolkningen och därmed
också öka skatteunderlaget.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens beslut med hänvisning till förslaget till budgetdirektiv 2007:
•

Det anställningsstopp för kökspersonal och chefer inom administrationen som
gäller innevarande år förlängs att gälla under 2007.

Kommunstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att, i samarbete med stadsarkitektkontoret och
tekniska förvaltningen, inventera och upprätta förslag till plan för att undanröja
enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet i kommunens lokaler dit allmänheten
har tillträde och på allmänna platser. Planen ska vara klar till budgetberedningen
2007.

Expedieras:
Uppdrag tillgänglighetsplanering: Planeringsteamet, tekniska förvaltningen och stadsarkitektkontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Au § 260
Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009
- Kommunfullmäktige 2006-06-19, § 82
- Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25
(Avkastningskrav), 2006-09-18 (sjukfrånvaro), Tekniska nämnden 2006-06-21, § 160 reviderad
tekniska förvaltningen 2006-09-20, Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-09-18
- Utredningsuppdrag investeringar: Folkhögskolestyrelsen 2006-09-15, tekniska förvaltningen
2006-09-15 och ledningskontoret (avseende hälso- och sjukvårdsnämnden) 2006-09-29

Bakgrund: Preliminära planeringsramar m.m. Kommunfullmäktige juni
Kommunfullmäktiges beslut i juni om planeringsramar för beräkning av 2007 års
budget och strategisk plan 2007-2009 innebar följande:

Ramförändringar
Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökas med
4,85 mnkr.

kostnadsökningar för senare fördelning till
nämnderna.

Ramen för BYGGNADSNÄMNDEN åren 2007 och
2008 ökas med 300 000 kr.

Prisökningar: Nämnderna kompenseras för
höjning av internhyror och interna priser med
sammanlagt 12,2 mnkr: Internhyror 7,1 mnkr,
städ- och fastighetsservice 1,5 mnkr, samt
konsult- och servicekontorets tjänster
3,6 mnkr.

Ramen för MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSökas med 550 000 kr/år under de tre
kommande åren.

Elektronisk fakturahantering: Ramarna
minskas med sammanlagt 2,3 mnkr, vartill
kommer höjning av avgift för systemet.

Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ökas med 2,25 mnkr.

Övrigt

TEKNISKA NÄMNDEN Kostnaden för periodiskt
underhåll återställs med 5 mnkr.

NÄMNDEN

Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
ökas med 16,1 mnkr.
Ramen för SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN
ökas med 4 mnkr. (P.g.a. lägre LSS-kostnader
har ramen också minskats med 7 mnkr).
Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
ökas med 9,6 mnkr.
Personalkostnadsreserv. Under finansförvaltningen upptas 80 mnkr avseende personal

Årets resultat (enligt resultatbudget) beräknas
till +20 mnkr.
Investeringsramen 2007 uppgick till drygt
208 mnkr, varav 69,8 mnkr avsåg ej skattefinansierade investeringar.
Styrkort: Kommunstyrelsens förslag till
styrkort för 2007 godkändes.
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Budgetavstämning oktober
Politikerorganisationen

•

Arbetsutskottets beslut: För att förstärka partistödet upptas 1,1 mnkr i ramförstärk-

ning 2007. (Se särskilt beslut)
Ledningskontoret: Finsam

Ledningskontoret har begärt att medel ska upptas i den strategiska planen för kommunens
del av finansieringen av Finsam: 1 mnkr 2008 och 2 mnkr 2009.

•

Arbetsutskottets beslut: Begärda medel upptas i planen.

Ledningskontoret: Nationell IT-strategi

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting m.fl. organ har kommit överens om en
nationell IT-strategi för vård och omsorg. För att den ska kunna förverkligas måste en rad
IT-frågor hanteras och lösas gemensamt på nationell nivå. Det krävs bl.a. en gemensam
informationsstruktur och gemensam teknisk infrastruktur. Förbundskansliet har av styrelserna fått i uppdrag att inleda en diskussion med kommuner och landsting om hur strategin kan förankras och antas lokalt. (2006-03-23).
Regiondirektören föreslår att 1,4 mnkr upptas för de förberedande insatserna i avvaktan
på en säkrare bedömning av kostnaderna för de lokala insatserna.

•

Arbetsutskottets beslut: Begärda medel upptas som ramförstärkning 2007.

Ledningskontoret får i uppdrag att utreda och återkomma med en redogörelse för vad
strategin innebär och kan förväntas kosta för Gotlands kommun.
Fenomenalen

• Arbetsutskottets beslut: 350 000 kr upptas för kommunalt bidrag till Länsmuseet
för Fenomenalen. Beloppet upptas som ramförstärkning under kommunstyrelsen
(ledningskontoret) och ledningskontoret får i uppdrag att utreda under vilken nämnd
beloppet ska anslås.
Överförmyndaren

Ledningskontoret har föreslagit att överförmyndarens kansli ska förstärkas med en halvtidstjänst som handläggare. (Se också särskilt ärende om inrättande av överförmyndarnämnd).

• Arbetsutskottets beslut: ramen för överförmyndaren ökas med 400 000 kr för
personalförstärkning.
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Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har begärt ökad ram för att kompensera höjda kostnader p.g.a. de
prishöjningar på bensin som slår igenom i de externa avtalen m.m. i kollektivtrafiken,
färdtjänst och sjukresor, 3 mnkr, höjda elpriser som lett till ökade kostnader för gatubelysningen, 640 000 kr, och kompensation för det intäktsbortfall på 500 000 kr, som
försäljningen av tomträtter medför. Totalt begärs således drygt 4,1 mnkr.

•

Arbetsutskottets beslut: Frågan om ändring av tekniska nämndens ram överlämnas

till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden:

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt 43 mnkr i ramökning, varav 3 mnkr avser täckning av minskade inkomster, om besök hos distriktssköterska (och undersköterska)
avgiftsbefrias, såsom kommunfullmäktige förutsatt och kompenserat nämnden med
100 000 kr i den preliminära ramen.

•

Arbetsutskottets beslut: Frågan om ökning av hälso- och sjukvårdsnämndens ram

överlämnas till kommunstyrelsen utan eget yttrande.
Avkastningskrav:

Ledningskontoret har föreslagit att avkastningskravet, som införts som en form av besparing för resultatenheterna, ska avvecklas och de interna priserna i stället sänkas, vilket
medför att ramarna för nämnderna ska minskas. Avkastningskravet uppgår till 22,2 mnkr
– intäkterna budgeteras under finansförvaltningen - och fördelar sig på konsult- och
servicekontoret, 2,6 mnkr, och tekniska nämnden, totalt 19,6 mnkr.
Ledningskontoret har utarbetat en modell för hur effekterna ska hanteras. Den innebär,
totalt sett, att tekniska nämndens ram minskas med 11,5 mnkr och övriga nämnders ramar
med 10,3 mnkr (7,7 mnkr avs. sänkta internhyror och städavgifter och 2,6 mnkr sänkta
priser på framför allt IT-, tele-, och ekonomiadministrativa tjänster som konsult- och
servicekontorets resultatenheter tillhandahåller). Finansförvaltningens budgeterade
intäkter minskas med 22,2 mnkr. Den differens på ca 400 000 kr som uppstår föreslås
regleras mot resultatet.

•

Arbetsutskottets beslut: Avkastningskravet avvecklas fr.o.m. 2007 års budget och i

det budgetförslag som överlämnas till kommunstyrelsen minskas tekniska nämndens
ram med 11,5 mnkr och ramarna för övriga nämnder med 10,3 mnkr i enlighet med
av ledningskontoret upprättad specifikation. 400 000 kr regleras mot resultatet.
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Sjukfrånvaro:

Ledningskontoret har föreslagit att nämnderna inte ska kompenseras för kostnader för
(arbetsgivarens) medfinansiering d.v.s. den särskilda sjukförsäkringsavgiften för
medarbetare som uppbär hel sjukpenning.

•

Arbetsutskottets beslut: Ingen kompensation för kostnaderna för den s.k.

medfinansieringen upptas.

Investeringsramar
LOKALFÖRÄNDRINGAR (FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN)

Folkhögskolestyrelsen har kommunstyrelsens uppdrag att till budgetavstämningen utreda
alternativ till föreslagen ombyggnad av nuvarande lokaler i syfte att få en mer kostnadseffektiv lösning på behovet av lokaler för musikverksamheten
Folkhögskolestyrelsen har utrett och ytterligare motiverat sitt investeringsäskande och
begärt 1 mnkr 2007 och 9 mnkr 2008 för renovering av musiklokalerna, 1,2 mnkr 2009
för renovering och förbättring av entrén, samt 4,2 mnkr 2009 för renovering av elevhem.

•

Arbetsutskottet anser det angeläget att medel upptas för att tillgodose folkhög-

skolans behov av (i Hemse) ändamålsenliga musiklokaler, förbättrad entré och höjd
standard på elevhemmet. Ledningskontoret får därför i uppdrag att i samverkan med
Folkhögskolan till kommunstyrelsens sammanträde utarbeta förslag till disponering
av investeringsinsatserna 2007 och resten av planperioden.
LOKALFÖRÄNDRINGAR (HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN)

Hälso- och sjukvårdsnämnden hade begärt medel för att bl.a. samordna folktandvården
till Korpen och därför flytta Gråbo-kliniken, byggande av permanent vårdcentral på
Gråbo och nybyggnad (ev. i kombination med renovering av nuvarande lokaler) av
lokaler för psykiatrin för att samordna barn- och vuxenpsykiatrin.
Ledningskontoret fick av kommunstyrelsen uppdraget att, tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen, utreda dels behovet av lokaler för och
lokaliseringen av tandvård i Visby, dels behovet av lokaler för psykiatri och vårdcentral i
Visby (Gråbo m.m.), dels interna omflyttningar inom Visby lasarett. Ledningskontoret
har framlagt förslag till investeringar.

•

Arbetsutskottet noterar hälso- och sjukvårdsnämndens äskande om investeringar i

lokaler för folktandvård och primärvård men tar inte ställning till valet av lösning och
periodiseringen av investeringen. För att förstärka hälso- och sjukvårdsnämndens
anslag för mindre ombyggnader vid Visby lasarett upptas 2 mnkr ytterligare 2007.

4( 9)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-02--04

BYTE OLJEPANNOR (TEKNISKA NÄMNDEN)
Kommunstyrelsen har begärt att tekniska nämnden ska upprätta en plan för avveckling av
olje- och elberoende vid uppvärmning av kommunens fastigheter och därvid beakta att
sådan energiomställning även kan prövas via entreprenad.
Tekniska förvaltningen har upprättat en plan för avvecklingen av i ett första steg oljeanläggningarna och föreslagit investeringar på totalt 11 mnkr i tre etapper: 3 mnkr 2007
och 4 mnkr vardera 2008 och 2009. D e t a n t e c k n a s att ett utrymme på 2 mnkr dock
redan finns tillgängligt inom planerad investeringsram 2007. Förvaltningen har framhållit
att omställningsarbetet också kommer att kräva personella resurser och att kostnaderna
för dessa inte inkluderats i nämnda belopp. Eftersom avvecklingen av elvärme är mer
komplicerad föreslås den ske i ett andra steg.
Arbetsutskottets beslut:

•

För konvertering av oljepannor i kommunala byggnader till uppvärmning med

pellets eller fjärrvärme) upptas 3 mnkr vardera åren 2008, 2009 och 2010.
Konverteringen ska inledas 2007 och finansieras ur tekniska nämndens
investeringsbudget.
•

Tekniska nämnden ska fullfölja uppdraget och utarbeta tidplan och kostnader
för konvertering från el till pellets eller fjärrvärme m.m.

MUDDRING VISBY HAMN (TEKNISKA NÄMNDEN)

•

Arbetsutskottet upptar 15 mnkr 2007 för muddring av Visby hamn.

ÖVRIGT

•

Arbetsutskottet upptar 3 mnkr 2007 för fördyrade kostnader för kongresshallen

(Kommunstyrelsen: ledningskontoret) och 2 mnkr ytterligare under barn- och utbildningsnämnden som utökad investeringspott för byggande och inventarier).
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Investeringsbudget ramar
Arbetsutskottets beslut om ramförändringar
* D e t a n t e c k n a s att den fastställda planeringsramen, ca 208 mnkr, investeringar för
Högskolans räkning på 10 mnkr – upptagna under tekniska nämndens affärsdrivande
verksamhet – inte kommer att förverkligas 2007, varför i utgångsläget planeringsramen
för tekniska nämndens affärsdrivande verksamhet är 59,8 mnkr och den totala investeringsvolymen ca 198,4 mnkr.

Nämnd

Kommunfullmäktige Arbetsutskottets
förslag till
prel. invest.ram
ändring
(netto) *

KOMMUNSTYRELSEN
Ledningskontoret

22 500 tkr

25 500 tkr
3 000 tkr

Kongresshall, inkl inventarier 22 350 tkr.
Inventarier ledningskontoret, 150 tkr

Ledningskontoret: Gemensamma IT-investeringar

15 550 tkr

Lövsta lantbrukscentrum

1 500 tkr

Räddningstjänsten

2 500 tkr

STYRELSEN FÖR KONSULT- OCH SERVICE

5 000 tkr

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

BYGGNADSNÄMNDEN

400 tkr

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

275 tkr

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

1 500 tkr

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

32 400 tkr

34 400 tkr

Lännaskolan och Kräklingbo 14 400 tkr
Investeringspott 18 000 tkr

2 000 tkr

Utökad pott bygg och inventarier 2007

FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN

1 000 tkr

Investeringspott 1 000 tkr
Musiklokaler, boende, entré

SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Stuxgården, ombyggnad 8 500 tkr överlåtelse – 8 500 tkr

2 500 tkr
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Investeringspott 2 500 tkr

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

23 000 tkr

25 000 tkr
2 000 tkr

Mindre lokalförändringar 3 000 tkr. Ökning av anslag 2007
Röntgen 5 000 tkr
Investeringspott maskiner och inventarier 15 000 tkr
Lokaldispositioner folktandvård och primärvård

TEKNISKA NÄMNDEN

90 300 tkr

105 300 tkr
15 000 tkr

Muddring Visby hamn 2007

Skattefinansierad verksamhet
Affärsdrivande verksamhet

30 500 tkr
59 800 tkr

74 800 tkr

S u m m a 198 425 tkr

220 425 tkr

Driftbudget ramar
Arbetsutskottets beslut om ramförändringar

mnkr

KF:s prel.
planeringsram

AU:s förslag

Kommunstyrelsen:
Politikerorganisationen
- 1,1

Ökning anslag partistöd 1,1 mnkr
Kommunstyrelsen: L e d n i n g s k o n t o r e t
Bidrag finansiell samordning (Finsam) 2007

- 0,5

Kongresshall (kostnader för del av år)

- 3,4

Kompensation kostnader externa avtal motsv.

- 0,25

IT: kostnader för nationell IT-strategi 1,4 mnkr

- 1,4

Fenomenalen 350 000 kr

- 0,35

Kommunstyrelsen: R ä d d n i n g s t j ä n s t e n
Kompensation kostnader externa avtal motsv.

- 0,7

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-02--04

Tekniska nämnden

KF:s prel.
planeringsram

Periodiskt underhåll (anslås under finansförvaltningen)
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AU:s förslag

-5

Byggnadsnämnden
Planarbete med kustnära boende 2007 – 2008

- 0,3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Inspektörstjänst (en ny tjänst årligen tillförs
under 2007-2009)

- 0,55

Kultur- och fritidsnämnden
Idrottscentrum; ökade kostnader föreningsbidrag
Repetitionslokaler musikgrupper

-2
- 0,25

Barn- och utbildningsnämnden
Ramjustering för statsbidrag som förts till
generellt statsbidrag

- 7,6

Kompensation kostnader externa avtal motsv.

- 3,5

Allmänt ramtillskott

-5

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

+7

Kompensation kostnader externa avtal motsv.

-4

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kompensation kostnader externa avtal motsv.
Vårdgaranti m.m. (anslag 2007)
Införande av avgiftsfria besök hos distriktssköterska

- 3,5
-6
- 0,1

Överförmyndaren
Ökade kostnader arvoden m.m.

- 0,8

Resursförstärkning. Handläggartjänst 400 000 kr

- 0,4

Övrigt
Höjning av internpriser (se nedan)

- 12,2

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

+ 2,3

Finansförvaltningen: Ökade realisationsvinster

+5

Finansförvaltningen: Avkastning pensionsmedel

+2

Slopat avkastningskrav; nettoeffekt. Se nedan

+ 10,3

- 0,4

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-02--04

Övriga ramförändringar:
Som framgått inledningsvis innebär de preliminära planeringsramarna också andra
ramförändringar. Sålunda kompenseras nämnderna t.ex. för ökade personalkostnader
genom de medel för personalkostnadsökningar som tills vidare upptagits under
finansförvaltningen.
Nämndernas ramar skulle också ändras för prisökningar (internhyror och priser på
interna tjänster) med sammanlagt 12,2 mnkr. Till följd av att avkastningskravet, som
tidigare nämnts, slopats genom en sänkning av de interna priserna kommer kompensationen för prisökningar att bli mindre; internhyrorna sänks med sammanlagt 7,1 mnkr,
priserna på städ- och fastighetsservice sänks med 500 000 kr och vissa priser på de
tjänster, som konsult- och servicekontoret tillhandahåller, sänks med sammanlagt
2,6 mnkr. Den kompensation för prisökningar som ramarna kommer att förändras med
uppgår således till ca 2 mnkr.

Arbetsutskottets beslut
•

De preliminära förslagen till budget och strategisk plan överlämnas till
kommunstyrelsen.

•

Frågorna om finansiering m.m. överlämnas till kommunstyrelsen utan eget
yttrande.

•

Till kommunstyrelsen överlämnas frågan om huruvida investeringar ska
åtföljas av ökade driftanslag.
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 18

2006-11-27

Handlingsprogram för kvinnofrid
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 332

•

Ledningskontoret 2006-10-05 med remissammanställning

•

Förslag till Handlingsprogram för Kvinnofrid på Gotland

•

Kommunfullmäktige 2006-06-19, § 93

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 332
Au § 298

Handlingsprogram för kvinnofrid
KS2006/0317-10
- (Kommunfullmäktige 2005-09-19, § 138)
- Ledningskontoret 2006-10-05
- Remissammanställning och inkomna remissvar

Kommunfullmäktige har, med anledning av motion, gett kommunstyrelsen i uppdrag att
utarbeta förslag till handlingsprogram för kvinnofrid och plan för informations- och
utbildningsinsatser. Kommunfullmäktige har senare, med anledning av medborgarförslag
om bl.a. inrättande av ett kriscenter för kvinnor, beslutat att den frågan ska beaktas i
arbetet med handlingsprogrammet.

Ledningskontoret har nu, efter remissbehandling, framlagt förslag till handlingsprogram. Med de åtgärder som föreslås i handlingsprogrammet bedöms något
särskilt kriscenter inte erforderligt.
Anm: Medborgarförslaget är behandlat av kommunfullmäktige och någon ytterligare åtgärd
beträffande det behövs inte.

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget med vissa förändringar.
Yrkande:
•

Gustaf Hoffstedt (m) yrkade att förslaget att Gotlands kommun skulle utreda
frågan om behovet av riktlinjer för annonsering på reklamplatser utomhus
skulle utgå, med hänvisning till att det inte var en kommunal angelägenhet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Förslaget till handlingsprogram för kvinnofrid antas med följande
förändringar:
d e l s - i Sammanfattningen (sid 5 i förslaget) – ska texten ”mäns våld stoppas och män
kan få hjälp att förändra sitt beteende” anges som första punkt (i stället för fjärde)
d e l s att manliga nätverk mot kvinnovåld bör få motsvarande stöd som de ideella
jourerna, varför följande text ska införas som en särskild kommunal åtgärd (i sammanfattningen och på lämpligt ställe i förslaget): ”Kommunen skall bidra med medel till, aktivt
stödja och bidra till utveckling och kompetenshöjning av manliga nätverks mot
kvinnovåld verksamhet”.
d e l s att texten (och motivering för den) om att utreda behovet av kommunala riktlinjer
för annonsering på reklamplatser utomhus ska utgå (sammanfattning och sid 44-45).

1
2006-10-05

Ledningskontoret
Håkan Jonsson

Kommunstyrelsen

Förslag till Handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland
KS § 181 2005-06-16
KF § 138 2005-09-19
I en motion föreslog Marianne Gottlander (s) att ett handlingsprogram för
kvinnofrid på Gotland ska utarbetas. KF biföll motionen och ett arbete för att
åstadkomma ett förslag till handlingsprogram har pågått under tiden november 2005 till maj 2006. I juni togs beslut om att skicka förslaget på remiss,
remisstiden gick ut den 1 oktober.
84 remissinstanser fick del av förslaget. 18 svar har inkommit från BUF:s
resursavdelning och skolkuratorer, Centerpartiet Gotland och Centerns kvinnoförbund, Gotlands Idrottsförbund, Gotlands Kristna Råd, Gotlands PROdistikt, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Lokala åklagaren i Visby, Länsstyrelsen, Marianne Gottlander, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Röda Korset
region Gotland, SACO-Gotland, Socialdemokraterna Gotland, Social- och
omsorgsnämnden, Styrelsen för konsult och service samt Sveriges pensionärers riksförbunds Gotlandsavdelning.
Det genomgående svaret från remissinstanserna är att man tillstyrker förslaget
till handlingsprogram. Många instanser betonar sin egen delaktighet i programmet och ibland föreslås en skärpning av den egna rollen. Man markerar
också behovet av en samlad samhällsmedvetenhet om problemområdet,
kompetenshöjning samt att en del av åtgärderna får konsekvenser för den egna
verksamhetens budget. Remissammanställning bifogas tillsammans med
styrgruppens bedömning och hantering av svaren.
Till utredning har även förts ett medborgarförslag, KS 2005/0166-10, om bl.a.
inrättandet av ett kommunalt kriscenter för kvinnor. Handlingsprogrammet
skapar förutsättningar för samtliga berörda verksamheter till samsyn, gemensam utbildningsbas, samverkan och samarbete vilket innebär att styrgruppen
bedömer att det inte behövs inrättas en ny separat verksamhet för detta
område. De övriga punkterna i medborgarförslaget inkluderas i handlingsprogrammet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•
•

Bifogat förslag till ”Handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland” antas.
Medborgarförslaget anses besvarat genom antagandet av programmet.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Remissammanställning beträffande förslaget till handlingsprogram för Kvinnofrid på
Gotland samt Styrgruppens bedömning inför utarbetande av slutförslaget 3 – 5 okt 2006.
Från Barn- och utbildningsförvaltningen har resursavdelning samt skolkuratorerna inkommit
med svar. Allmänt besvarar man remissen med att förslaget är gediget, allsidigt och väl
genomarbetat. Övriga synpunkter belyser delvis några redaktionella synpunkter samt även
synpunkter om begreppstolkningar om våld respektive hot och hur man når ut till allmänheten i
dessa frågor och behovet av lokala handlingsplaner/arbetsplaner (gula kortet) i skolan.
Styrgruppens bedömning: De redaktionella synpunkterna har delvis tillmötesgåtts. Även andra
remissinstanser har haft delvis liknande synpunkter. Behovet av att nå den allmänna debatten
finns angivet i uppdragsbeskrivningen på sid 9. Skolkuratorernas uppmaning av att sprida det
”gula kortet” även till skolan är inkluderat i skolans ansvar enligt lag om att utveckla och ha
fastställda rutiner och handlingsplaner inom tillämpliga områden.
Centerpartiet Gotland och Centerns kvinnoförbund har i sitt remissvar tillstyrkt förslaget.
Styrgruppens bedömning: En bred förankring av programmet med många aktörer som ställer sig
bakom detta skapar goda förutsättningar för att programmet får genomslag i samhället.
Gotlands Idrottsförbund anser generellt att ”programmet och dess förslag är mycket
betydelsefulla för en fortsatt utveckling av denna fråga på Gotland och att de utarbetade förslagen
kompletterade med våra synpunkter skulle i framtiden ge Gotland en bra plattform att agera
utifrån i denna viktiga fråga”. De synpunkter man huvudsakligen lyfter fram är att programmet
har ”lite för stort fokus på kommunens egen verksamhet” samt förslaget på ”krav på
jämställdhetsperspektiv i föreningen som ett kvalitetskrav för att få bidrag från Kultur och
Fritidsnämnden” och efterlyser process i stället för ”betydelselös formulering”.
Styrgruppens bedömning: Synpunkten om föreningsbidrag har även kommit från annan instans
och skrivs om på sid 41 till ”De föreningar som kan komma i fråga för kommunala bidrag skall
kunna beskriva på vilket sätt man arbetar för att jämställdhetsperspektivet skall beaktas”.
Gotlands Kristna Råd skriver att förslaget i sin helhet är bra. Till det avsnitt som på sidan 41
belyser kyrkorna föreslår man en liten formuleringsförändring i texten, man är positiv till
gemensamma ledarutbildningar samt man föreslår en förändring av formuleringen beträffande
den särskilda kommunala åtgärden för kravet på jämställdhetsperspektiv för föreningsbidrag och
har formulerat ett alternativt förslag.
Styrgruppens bedömning: Den föreslagna meningsbyggnaden i texten om kyrkans uppdrag lyfts
in i texten samt den föreslagna texten för föreningsbidrag inom särskild kommunal åtgärd på
sidan 41 skrivs om till ”De föreningar som kan komma i fråga för kommunala bidrag skall kunna
beskriva på vilket sätt man arbetar för att jämställdhetsperspektivet skall beaktas”.
Gotlands PRO-distrikt har i sitt remissvar tillstyrkt förslaget. ”Därför är de förslag som
handlingsprogrammet tar upp om tidiga insatser när det gäller förståelse av attityder, när det
gäller olikheter mellan människor, när det gäller till exempel handikapp eller ålder, redan i
förskola, skola oerhört viktiga. Kunskaps-, kompetens- och resurssatsningar är helt nödvändiga i
ett samhälle där våld har tillåtits växa i en så oroande grad som handlingsprogrammet utvisar.”
Styrgruppens bedömning: En bred förankring av programmet med många aktörer som ställer sig
bakom detta skapar goda förutsättningar för att programmet får genomslag i samhället.

Hälso- och sjukvårdsnämnden skriver att ”Förslaget till handlingsprogram för Kvinnofrid ger
en helhetssyn och är en bra och lättillgänglig översikt av problemområdet. Programmet ger också
relevanta och konkreta åtgärdsförslag till respektive verksamheter. Förslaget som omfattar Hälsooch sjukvårdsnämnden ligger helt i linje med de diskussioner som förts inom förvaltningen.
Möjligen bör skrivningen under rubriken Hälso- och sjukvården gällande upprättande av
handlingsplaner formuleras om i viss utsträckning. Den ger en bild av att handlingsplaner
upprättats i hela förvaltningen, vilket idag inte helt stämmer överens med verkligheten. Arbetet
har påbörjats och fortsätter, men engagemanget måste breddas.”
I nämndens beslut (HSN § 479) lyfts några särskilda beslutssatser:
- En samlad uppdragsbeskrivning görs kring Familjevåldsgruppens arbete och mandat
- Att gruppen ”unga kvinnor” identifieras och tydliggörs i programmet
Fem förslag till ändringar/kompletteringar till punkter om ”Särskilda kommunala åtgärder”:
- Att utbildningsinsatser involveras i punkten på sidan 26 om särskilda kommunala åtgärder för
hälso- och sjukvårdsförvaltningen
- Att ”Kunskaps- och handlingsplaner särskilt riktade till verksamheter inom Hälso- och sjukvård
som möter barn och unga som lever med våld i familjen” förs in på sid 32
- Att ”Information …. ska finnas tillgänglig på alla kommunala förvaltningar och institutioner”
på sid 34
- Att feministiskt självförsvar för elever på gymnasiet exempelvis inom ramen för idrott och hälsa
- Att på sidan 47 ta med ”Utbildningsinsatser om att samtala med barn och att kunna dra
slutsatser om den kommunikationen”
Styrgruppens bedömning: Synpunkten om Familjevåldgruppens arbete och mandat går inte att ta
med i ett kommunalt beslut då styrkan för den gruppen är att vara ett jämnvärdigt nätverk.
Allmänt ligger det i nätverksstrukturens karaktär att hålla diskussionerna levande om ”varför man
träffas”.
Gruppen ”Unga kvinnor” har inte lyfts fram specifikt i programmet och styrgruppen föreslår att
den gruppens förutsättningar och behov lyfts fram inför uppföljningen av handlingsprogrammet
och skriver in följande i förslaget på sid 48 om uppföljningsarbetet: ”Vid uppföljning och
revideringen av handlingsprogrammet ska behovet för åtgärder för unga vuxna kvinnor särskilt
uppmärksammas.”
Komplettering av punkten på sid 26 under ”Särskilda kommunala åtgärder” till ”Ett övergripande
ledningsdokument tillsammans med utbildningsinsatser utarbetas för Kvinnofridsgruppens
uppdrag inom hälso- och sjukvården”.
Inom uppdraget på sid 34 att information skall finnas ligger underförstått att denna information
ska finnas, förutom på alla kommunala verksamheter, även på alla övriga instanser som kommer i
kontakt med kvinnor. Tillägg görs till punkten med att informationen ska vara lättillgänglig.
Frågan om ”Feministiskt självförsvar” är behandlad i texten på sidan 37 och förtydligas nu med
att förvaltningen redan har nämndens uppdrag att anordna utbildning. Därmed är uppdraget redan
tidigare givet av nämnden (BUN 2003 § 59).
Till åtgärdspunkten på sid 47 förs ett barnperspektiv in med att en komplettering av texten med
”Utbildningsbasen ska ha ett tydligt barnperspektiv”.
Lokal åklagare i Visby har i sitt remissvar tillstyrkt förslaget. ”Ur åklagarperspektiv finns inget
att invända mot förslaget, tvärtom innehåller förslaget en mängd väl avvägda och rimliga för att
minska och förebygga våldet mot kvinnor.”
Styrgruppens bedömning: En bred förankring av programmet med många aktörer som ställer sig
bakom detta skapar goda förutsättningar för att programmet får genomslag i samhället.

Länsstyrelsens yttrande har sin utgångspunkt i:
- Att handlingsprogrammet uppfattas som ett styrdokument och en politisk vision som leder
Gotlands kommun fram i ett aktivt arbete för att minska mäns våld mot kvinnor och barn.
- Att handlingsprogrammet även bör vara ett dokument som vänder sig till en bred målgrupp.
Såväl yrkesverksamma inom ämnesområdet som allmänheten ska kunna ta till sig
handlingsprogrammet som ett kunskapsunderlag med konkreta mål, utarbetade strategier, förslag
på åtgärder och med en tydlig ansvarsbeskrivning.
Därefter kommer ett antal synpunkter om Handlingsprogrammet i sin helhet,
Handlingsprogrammet som kunskapsunderlag och Allmänna reflektioner.
Handlingsprogrammet i sin helhet:
”Programmet är ett välkommet och ett nödvändigt verktyg och styrdokument för att systematiskt
arbeta för kvinnofrid i länet…” Man pekar på att ”de mål som finns beskrivna redan i flera delar
är lagreglerade”. Samtidigt efterlyser man en tydligare definierad målformulering med konkreta
och mätbara kvalitativa och kvantitativa mål med syftet att kunna göra en bra utvärdering av
programmet. Man efterlyser också ett klargörande mellan ”Utvecklingsområden”, ”Särskilda
kommunala åtgärder” och ”Strategier”. Länsstyrelsen efterlyser även koppling till tidsplan och
budget för insatserna.
Styrgruppens bedömning: Förslagets sid 5 omarbetas så att ett antal punkter med
målformuleringar tydliggörs. I presentationen av de 17 särskilda kommunala åtgärder som finns
på sid 6 – 7 tydliggörs nu även behovet att nämnderna arbetar fram en tydlig tidsplan och budget
för insatserna och att detta lyfts in i nämndernas ordinarie planeringsarbetet.
Handlingsprogrammet som kunskapsunderlag
”Förslaget till handlingsprogram är skrivet som en blandning av ett kunskapsunderlag med
målformuleringar – en åtgärdslista med ansvarsfördelning mellan olika förvaltningar.” Man
menar att kunskapsunderlaget inte är lätttillgängligt för den som inte är insatt i frågan och
efterlyser en mer tillgänglig och förståelig text, gärna ”exempelfierad med vad det är för slags hot
kvinnor kan bli utsatta för och vad det är för olika grader av våld som menas”.
Styrgruppens bedömning: Förslaget om en ”lättillgänglig version” har också lyfts av andra
remissinstanser och kan rimligen beaktas inom ledningskontorets ordinarie verksamhet. För att få
till stånd en bred samhällsförändring inom kvinnofridsområdet behövs många skilda
komponenter varav en lättillgänglig version kan vara en. För handlingsprogrammets del finner
styrgruppen inget skäl att förändra stilistiskt i programmet.
Allmänna reflektioner
Länsstyrelsen lyfter fram behovet av att kvalitetssäkra föreslagna utbildningsinsatser. Vidare
efterlyser man vilken form av stöd som våldsbenägna män kan erbjudas inom ramen för
socialtjänstens verksamhet. Samarbetet mellan Kvinnojouren och IFO är också ett gränssnitt som
man efterlyser en problematisering omkring. Barnens situation bör generellt uppmärksammas
mer. Länsstyrelsen anser vidare att texten på sidan 36 ”I jämbördiga fungerande relationer mellan
kvinnor och män kan konflikter i regel lösas med ömsesidig respekt” skall strykas med
hänvisning till att ”mäns våld mot kvinnor är en brottslig handling och inte ska definieras som en
konflikt”.
Styrgruppens bedömning: En utvärdering i allmänhet kan anses omfatta även utbildningsinsatser
och deras effekter. Utveckling av stödjande insatser till våldsbenägna män lyfts fram som ett
område under rubriken ”Utvecklingsområde” på sid 24. I texten omkring samarbetet mellan
Kvinnojouren och IFO motiveras för kontinuerliga samtal om gränssnittet mellan parterna.

Styrgruppen upplever att barnens situation lyfts fram på flera ställen i handlingsprogrammet och i
samband med remissbehandlingen har barnperspektivet lyfts ytterligare på ett par ställen.
Texten på sid 36 är hämtad från BRÅ:s rapport 2002:8 (Att förebygga våld mot kvinnor i nära
relationer) och relaterar till att arbeta med jämställdhetsarbete i det förebyggande arbetet mot våld
i nära relationer. Handlingsplanen kompletteras med detta tillägg.
Marianne Gottlander, författaren av den ursprungliga motionen, har i sitt remissvar tillstyrkt
förslaget som innehållsrikt och intressant. Dock lyfter hon fram några synpunkter: Avsaknaden
av Familjevåldsgruppens uppdragsbeskrivning. Ett förslag till en arbetsmetod, ”Quinno-kortet”,
att användas av berörda verksamheter. BUN:s beslut om att erbjuda kurser i Feministiskt
självförsvar som ännu inte genomförts inom gymnasieskolan samt ett förslag till tillägg som
särskilt kommunalt åtagande att kommunen tar initiativ till att ”Mäns våld mot kvinnor införlivas
som ett verksamhetsområde inom G-BRÅ:s arbetsstrategi”.
Styrgruppens bedömning: Frågan om familjevåldsgruppens uppdrag återkommer från andra
remissinstanser och texten på sid 33 omarbetas något.
Styrgruppen anser att ”Quinno-kortet” är ett exempel på en arbetsmetod och ska därmed inte
fastslås i ett övergripande handlingsprogram men kan vara en god metod för dem som har
uppdraget att utforma informationsinsatserna.
Frågan om ”Feministiskt självförsvar” är behandlad i texten på sidan 37 och förtydligas nu med
att förvaltningen redan har nämndens uppdrag att anordna utbildning. Därmed är uppdraget sedan
tidigare givet av nämnden (BUN 2003 § 59).
Gotlands brottsförebyggande råd är ett nätverk mellan kommunala förvaltningar och
verksamheter, övriga myndigheter och intresseorganisationer (i likhet med Familjevåldsgruppen)
G-BRÅ:s arbete och mandat går inte att ta med i ett kommunalt beslut då styrkan för den gruppen
är att vara ett jämnvärdigt nätverk. Allmänt ligger det i nätverksstrukturens karaktär att hålla
diskussionerna levande om ”varför man träffas” och G-BRÅ är fria att själva fokusera på frågan.
I texten på sid 46 förtydligas G-BRÅ:s arbetsformer.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt remissvar tillstyrkt förslaget. ”Miljö- och
hälsoskyddsnämnden arbetar i sin yrkesutövning inte med frågor som berör kvinnovåld. Dock är
det viktigt att det finns ett handlingsprogram för att hantera denna viktiga fråga. Det är mycet
positivt att stor vikt läggs på förebyggande arbete hos barn och ungdomar för att påverka
attityder och värderingar. Det är viktigt med information och utbildning för att kunna se tecken
hos drabbade kvinnor och barn. En grundläggande information borde ges till alla kommunens
anställda för att vi på arbetsplatsen eller i mötet med alla våra kunder bättre ska kunna se tecken
på att något är fel och för att vi ska kunna informera om vart man kan hjälpa sig och få hjälp.”
Styrgruppens bedömning: En bred förankring av programmet med många aktörer som ställer sig
bakom detta skapar goda förutsättningar för att programmet får genomslag i samhället.
Röda Korset har lämnat ett ingående och omfattande remissvar, som i en del stycken
sammanfaller med andra remissinstansers svar, och inledningsvis kommenterar man förslaget:
” Handlingsprogrammet är en grundlig och angelägen genomlysning av kvinnofrågorna på
Gotland. Vi uppskattar att arbetsgruppen försökt se på Kvinnofrågan ur ett brett perspektiv och
inte enbart med fokus på våldet. Att läsa handlingsprogrammet ger en bra bild av hur det är att
vara utsatt i en nära relation.
Det är ett oerhört tätt dokument med en omfattande flora av förslag och idéer. Vi önskar någon
form av prioritering, eller förslag till prioriteringar.

Om handlingsplanen ska kunna läsas av allmänheten behövs en kortversion som blir mer lättläst
och konkret.
Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som vi har ett gemensamt ansvar att förebygga.
Önskvärt är att tydligare understryka att vi alla behöver engagera oss när vi ser missförhållanden
som rör barn.
Barnperspektivet skulle kunna belysas mer i enkla fraser med barnens egna ord och på samma
sätt skulle man kunna sätta ord på kvinnans utsatthet.”
Därutöver kommenterar man ett antal detaljområden med att man önskar en text med mer
konkretisering och av beskrivande karaktär, några ytterligare textkompletteringar samt även en
del kommentarer av redaktionell karaktär.
Man upplever sig sakna några områden; kvinnor med utländsk bakgrund, utsatta för våld och utan
eget socialt nätverk, lesbiska kvinnor utsatta för våld i en nära relation samt våld mellan
generationer. Likaså saknar man ett mångfaldsperspektiv i handlingsprogrammet.
Röda Korset vill även lyfta fram sin egen jourverksamhet samt önskar förtydliganden i den text
som beskriver deras egen verksamhet.
Styrgruppens bedömning: Styrgruppen har gjort några förtydliganden i texten. Frågan om
konkretisering har vi delvis tillmötesgått men Röda Korsets remissvar visar på att det kan finnas
ett behov av en enklare, mer konkret och lättläst version av handlingsprogrammet för kvinnofrid,
för att få till stånd en bred samhällsdebatt som kan inkludera många.
Några av förslagen i remissvaret är relaterade till arbetsformer och ska därmed inte fastslås i ett
övergripande handlingsprogram men kan vara en god metod för dem som har uppdraget att
utforma respektive insats.
De jourverksamheter som är omnämnda i programmet är sådana som har hela sitt uppdrag utifrån
en kvinnofrids- och brottsofferaspekt. Röda Korsets jourverksamhet är naturligtvis en viktig
verksamhet men det finns ytterligare ett antal skilda jourer med samma breda inriktning.
Styrgruppen bedömer att enbart de tre omnämnda jourerna ska omnämnas i programmet.
Texten om den egna verksamheten är förändrad, i huvudsak enligt deras förslag.
SACO Gotland har i sitt remissvar tillstyrkt förslaget. ”Ett välarbetat förslag och ingenting
saknas.”
Styrgruppens bedömning: En bred förankring av programmet med många aktörer som ställer sig
bakom detta skapar goda förutsättningar för att programmet får genomslag i samhället.
Socialdemokraterna på Gotland har i sitt remissvar tillstyrkt förslaget och markerar behovet av
att uppföljningen även går till kommunfullmäktige.
Styrgruppens bedömning: En bred förankring av programmet med många aktörer som ställer sig
bakom detta skapar goda förutsättningar för att programmet får genomslag i samhället.
Social- och omsorgsnämndens kommenterar det positiva med att ”Handlingsprogrammet har
utarbetats i samråd med berörda myndigheter och organisationer och är därmed väl förankrat.
Området kvinnofrid och jämställdhetsfrågor har belysts systematiskt och allsidigt. De
ursprungliga intentionerna i uppdraget har fullföljts. Barnperspektivet har beaktats.” I
remissyttrandet lämnas kommentarer kring handlingsprogrammets förslag. ”Bl.a. när det gäller
upprättande av jourboende med skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor kommenteras att behov
finns för ytterligare rådgivning och stödjande insatser för män som är motiverade att söka hjälp,
motsvarande Kvinnojourens verksamhet och att det kan finnas anledning till att kommunen tar
initiativ till en sådan. Vidare kommenteras att handlingsprogrammet bör ge förslag på ett

tydligare ansvar och uppdrag när det gäller att utveckla idéer om hur jämställdhetsperspektiv och
kvinnofridsfrågor skall drivas och hållas levande på olika nivåer i den kommunala verksamheten.
Alkoholprevention och kvinnofrid har beröringspunkter som kunde ha belysts i
handlingsprogrammet.
De föreslagna åtgärderna innebär kostnadsökningar inom nämndens verksamhetsområde, vilka
kan genomföras under förutsättning att erforderliga medel tillförs.”
Nämnden skriver att förslaget inte omfattar våld i samkönade relationer men socialtjänsten bör
utveckla kunskap och metoder även i dessa situationer.
Familjevåldsgruppens behov av tydliggjort uppdrag lyfts fram specifikt i svaret. Även
handlingsprogrammets initiativ till gemensam utbildningsbas med kommentaren att den är
kostnadskrävande.
Nämnden lyfter fram gruppen med äldre kvinnor, kvinnor med funktionshinder och kvinnor med
missbruksproblem som särskilt utsatta grupper på sid 25 och menar att dessa grupper ska vara
föremål för en punkt under ”Särskilda kommunala åtgärder”.
Styrgruppens bedömning: Utveckling av stödjande insatser till våldsbenägna män lyfts fram som
ett område under rubriken ”Utvecklingsområde” på sid 24.
Frågan om att hålla samtalet om jämställdhetsperspektiv och kvinnofridsfrågor är huvudsakligen
föreslagen i avsnitten om om att förebygga, sid 36 – 46. Där lyfts ett många perspektiv på frågan.
Frågan om sambandet mellan alkohol/droger och kvinnomisshandel är omnämnt i förslaget till
handlingsprogram på sid 13. Naturligtvis finns ytterligare kunskap inom området men utifrån ett
synsätt att missbruket inte står för den huvudsakliga orsaken utan kan bedömas vara en utlösande
faktor väljer vi att inte fördjupa oss ytterligare inom detta område.
Nämndens kommenterar kostnadsökningar (motsvarande synpunkter har även inkommit från
länsstyrelsen). Presentationen av de 17 särskilda kommunala åtgärder som finns på sid 6 – 7
tydliggör nu även behovet att nämnderna arbetar fram en tydlig tidsplan och budget för insatserna
och att detta lyfts in i nämndernas ordinarie planeringsarbetet.
Området ”våld i samkönade relationer” bedömer styrgruppen att det ligger utanför
utredningsuppdraget men naturligtvis kan det finnas ett behov att socialtjänsten utvecklar
kunskap och metoder även i dessa situationer.
Synpunkten om Familjevåldgruppens arbete och mandat går inte att ta med i ett kommunalt
beslut då styrkan för den gruppen är att vara ett jämnvärdigt nätverk. Allmänt ligger det i
nätverksstrukturens karaktär att hålla diskussionerna levande om ”varför man träffas”.
Kostnaderna för utbildningssatsningar inkluderas i utformningen av programmets sida 6 – 7 om
nämndernas ordinarie planeringsarbete.
Rubriceringen ”Särskilda kommunala åtgärder” definieras nu på sid 6 – 7 som ”lika viktiga som
de som finns inom Utvecklingsområden”. Det om skiljer är att ”Särskilda kommunala åtgärder”
kan kräva separata beslut och ”Utvecklingsområden” snarast ligger inom verksamheternas
ordinarie vardagsarbete.
Styrelsen för Konsult- och servicekontoret har i sitt remissvar tillstyrkt förslaget.
Styrgruppens bedömning: En bred förankring av programmet med många aktörer som ställer sig
bakom detta skapar goda förutsättningar för att programmet får genomslag i samhället.
Sveriges pensionärers riksförbunds Gotlandsavdelning har i sitt remissvar tillstyrkt förslaget.
Styrgruppens bedömning: En bred förankring av programmet med många aktörer som ställer sig
bakom detta skapar goda förutsättningar för att programmet får genomslag i samhället.

Styrgruppen har också tagit del av utredningsrapporten ”Att ta ansvar för sina insatser” (SOU
2006:65) som i programmet är omnämnd på sid 23. Vid tidpunkten för remissförslaget hade
utredningen ännu inte presenterats men under sommaren har vi fått del av den och har ersatt
stycket som berör denna utredning med en kort sammanfattning av utredningens förslag.

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-06-19

Kf § 93
Medborgarförslag. Handlingsplan mot våld mot kvinnor m.m.
KS 2005/0166-10
- Medborgarförslag 2005-04-04
- Social- och omsorgsnämnden 2005-06-08, § 54 och 2006-02-16, § 16
- Ledningskontoret 2006-03-24
- Kommunstyrelsen 2006-04-20, § 125

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

Social- och omsorgsnämnden har hänvisat till pågående arbete med framtagande
av handlingsprogram för kvinnofrid. I sitt motionssvar som föranledde
framtagande av programmet ställde de sig positiva till ett sådant gemensamt och
övergripande handlingsprogram.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget om kommunalt kriscenter
ska beaktas av den arbetsgrupp som tar fram handlingsprogrammet för kvinnofrid.
Kommunstyrelsen var i sitt förslag till kommunfullmäktige av samma uppfattning.
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget bifalls på så sätt att frågan om ett kommunalt kriscenter
ska beaktas i arbetet med det handlingsprogram för kvinnofrid som kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta.
Expedieras:
Social- och omsorgsnämnden
Ledningskontorets ledningsteam
Förslagsställaren

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 19

2006-11-27

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
2007
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 355

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår följande sammanträdesdagar:
19 februari
19 mars
23 april
18 juni
3 september
15 oktober
26 november
10 december

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2006-11-01

Ks § 355
Sammanträdesdagar 2007

Ledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar 2006. Förslaget
innebär följande:
KOMMUNSTYRELSEN: 25 januari, 22 februari, 29 mars, 19 april, 31 maj, 14 juni,
23 augusti, 20 september, 25 oktober, 22 november och 13 december.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT: 16 januari, 6 och 13 februari, 6 och 13 mars,
11 april, 8 maj, 14-16 och 21 maj, 4 juni, 14 augusti, 4 och 11 september, 1-3 och
5 oktober, 16 oktober, 12 november och 4 december.
KOMMUNFULLMÄKTIGE: 19 februari, 19 mars, 23 april, 18 juni, 20 augusti, 24 september,
(15 oktober), 26 november och 17 december.

Kommunstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets förslag fastställs.

•

Förslaget till sammanträdesdagar för fullmäktige överlämnas till
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 20

2006-11-27

Införande av villkor i kommunens upphandling. Motioner
Innehåll
•

Motioner 2005-04-25, 2005-06-22 och 2006-02-20

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 315

•

Ledningskontoret 2006-09-08

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

Motion till Gotlands kommunfullmäktige
Avtalsklausuler vid offentlig upphandling
Trots att Sverige har en omfattande lagstiftning finns det fortfarande stora problem
med bland annat könsdiskriminering och etnisk diskriminering. Fortfarande är många
kvinnor diskriminerade på arbetsmarknaden och integrationsarbetet har inte heller
lyckats. Denna diskriminering är inte bara ett brott mot de mänskliga rättigheterna;
den är också ett enormt ekonomiskt slöseri.
En statlig utredning (Räkna med mångfald! SOU 1997:174) föreslog ” att – när inga
rättsliga hinder möter – statliga myndigheter ålägges att i största möjliga utsträckning
ta in s.k. antidiskrimineringsklausuler i avtal med leverantörer av varor och tjänster.”
EU:s direktiv och svensk lag för upphandling möjliggör att använda antidiskrimineringsklausuler. Antidiskrimineringsklausuler har framgångsrikt använts i flera
andra länder, däribland England, Kanada och USA. Frågan har aktualiserats både i
Stockholm läns landsting och i Stockholm stad. I Malmö har man kommit långt.
Klausulen innebär att om entreprenörer och leverantörer bryter mot gällande
antidiskrimineringslagar har kommunen rätt att häva avtalet. Gotlands kommun skulle
under vissa försättningar, i samband med en upphandling av varor eller tjänster,
kunna ställa specifika krav i syfte att verka för ökad mångfald.
Antidiskrimineringsklausulerna kan vara ett konkret sätt att komplettera arbetet mot
diskriminering. Om entreprenörer eller underentreprenörer; leverantörer eller
underleverantörer bryter mot gällande diskrimineringslagstiftning skall kommunen ha
rätt att häva avtalet.

Vi yrkar att
•

kommunfullmäktige beslutar att en antidiskrimineringsklausul införs vid alla
Gotlands kommuns offentliga upphandlingar.

Visby 2005-04-25

Brittis Benzler (v)

Roland Norbäck (v)

Jennie Andersson (v)

Bodil Rosengren (v)

Carina Lindberg (v)

Bengt Viberg (v)

Elias Özyurt Eldenblom (v)

Luis Barnes (v)

Motion angående ändring av kommunens upphandlingsreglemente, innebärande att det
skall ställas krav på att det skall finnas svenska kollektivavtal.
Olika konflikter på den svenska arbetsmarknaden under senare tid visar på vikten av tydliga
spelregler i offentliga upphandlingar. Gotlands kommunen måste som en seriös offentlig
upphandlare, agera enligt de spelregler som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Vilket
samtidigt kommer att innebära att Gotlands kommun ännu mer än tidigare verkar för trygga
jobb och en god arbetsmiljö,
för alla som arbetar åt Gotlands kommun.
Till skillnad mot de flesta andra länder i Europa har Sverige ingen lagstiftning om
minimilöner. Denna fråga har istället överlåtits till arbetsmarknadens parter.
Rent praktiskt sker detta genom kollektivavtal som reglerar löner och anställningsvillkor.
Möjligheten att som offentlig upphandlare ställa krav på kollektivavtal stärks också i EU:s
upphandlingsdirektiv, där bland annat följande sägs i punkt 34:
”Gällande lagar, förordningar och kollektivavtal rörande arbetsvillkor och arbetarskydd,
på såväl nationell nivå som gemenskapsnivå, är tillämpliga vid fullgörandet av ett offentligt
kontrakt om dessa bestämmelser och tillämpningen av dem överenstämmer med
gemenskapsrätten.”

Självklart skall vi ha en öppenhet mot att företag från andra länder ges möjlighet
att utföra tjänster och entreprenader på Gotland. Lika självklart som det ska ske på samma
villkor som gäller för svenska och gotländska företag.
För Gotlands kommun måste det vara viktigt att se till att spelreglerna är klara
och att man gör dessa kända både inom och utanför kommunens organisation och gränser.
Mot bakgrud i ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att
komplettera Gotlands kommuns upphandlingsreglemente så att det klart framgår
att leverantör till kommunen ska följa gällande svenska kollektivavtal.

Visby 2005-06-22

Per-Erik Andh

Evert Bäckström

Carina Grönhagen

Hans-Erik Svensson

Sven-Åke Malmberg

Motion
2006-02-20
Upphandling av och information om rättvist producerade produkter
Gotlands kommun upphandlar årligen produkter för miljonbelopp. Produkterna kommer från
hela världen. Vi kan njuta av kaffe från Colombia, te från Ceylon och bananer från Costa
Rica. Sverige är känt för sitt öppna samhälle, sin respekt för mänskliga rättigheter och
fackföreningsfrihet. Många ser det som en självklarhet att andra länder har samma syn på
mänskliga rättigheter som vi och att de produkter som vi handlar är producerade i harmoni
med konventioner och förordningar. Verkligheten är en annan.
Rättvis handel i Gotlands kommun
I upphandlingen kan pris, kvalitet och miljöpåverkan tas upp som villkor. Lagen om offentlig
upphandling ger idag ett visst utrymme att knyta sociala villkor till upphandlingen. Genom att
inkludera sociala och etiska villkor i upphandlingen av produkter främjas produktion som
utförs enligt de riktlinjer som FN har skrivit ned i bl.a. deklarationen om mänskliga
rättigheter, konventionen om barnens rättigheter samt ILO:s grundläggande konventioner. Det
är ett litet steg för Gotlands kommun men ett stort steg för människor som inte åtnjuter de
rättigheter vi tar för givet i Sverige.
Gotlands kommun konsumerar stora mängder livsmedel som tillverkas i tredje land.
Kunskapen om hur produktionen går till och varför det är viktigt att ta med de sociala/etiska
aspekterna vid val av produkt är ofta låg. Det är därför viktigt att informera upphandlare och
beställare inom kommunen om de mänskliga rättigheterna och krav villkor man kan ställa på
producenter och mellanhänder.
I dag finns det en märkning som tar hänsyn till ovan nämnda rättigheter. Märkningen heter
Rättvisemärkt och administreras av Föreningen för Rättvisemärkt (Se bilaga). I upphandling
kan märkningssystem ej användas som villkor. Däremot uppfyller Rättvisemärkt de krav som
ställs vid upphandling om sociala/etiska villkor skrivs in.
Det är viktigt att Gotlands kommun aktivt stödjer information av och konsumtion av
Rättvisemärkta produkter;
• för att främja en hållbar utveckling i hela världen,
• för att visa att Gotlands kan konsumera på ett etiskt/socialt sätt,
• för att vara en föregångare i användandet av nya upphandlingskriterier.
Jag föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
• Att vid upphandling skriva in sociala/etiska villkor.
• Att inom Gotlands kommun främja upphandling av produkter som uppfyller FN:s
deklaration om mänskliga rättigheter, konventionen om barnens rättigheter samt ILO:s
grundläggande konventioner.
• Att man inom Gotlands kommun stimulerar informationsinsatser om mänskliga
rättigheter.
• I officiella sammanhang bjuda på kaffe och te som är producerat på ett sätt som uppfyller
krav på att mänskliga rättigheter efterlevs.

Carin Rosell

Bilaga
Rättvisemärkt
Rättvisemärkt är en etisk och social märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter. Den
grundar sig på ett handelssamarbete som gynnar social, ekonomisk och demokratisk
utveckling i områden där varor framställs enligt garantier för Rättvisemärkt. När man köper
Rättvisemärkt bidrar man till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de
fattigare delarna av världen.
• Arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför.
• Motverkar barnarbete.
• Uppmuntrar ekologiskt odlande.
• Främjar organisationsrätten och demokratin.
• Motarbetar diskriminering på grund av kön, hudfärg och tro.
Idag finns tio olika typer av Rättvisemärkta produkter i Sverige; kaffe, te, kakao, choklad,
drickchoklad, bananer, fotbollar, ris, honung och socker. Internationellt finns även produkter
som vin, snittblommor, färsk och torkad frukt, juice, nötter och bomull.
Kriterier för Rättvisemärkt produktion utgår från följande dokument;
• FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
• FN:s konvention om barnets rättigheter
• De grundläggande ILO-konventionerna; förenings- och förhandlingsrätt (87 och 89),
barnarbete/minimiålder (138), diskriminering och lika lön (111 och 100) och förbud mot
tvångs och slavarbete (29 och 105 samt 182 om de värsta formerna av barnarbete).
Rättvisemärkt startade i Sverige 1996 och utfärdar licenser till svenska företag och
kontrollerar dessa. Rättvisemärkt har systerorganisationer i 16 länder i Europa, Nordamerika
och Japan. De olika organisationerna samarbetar inom FLO, Fairtrade Labelling
Organizations International, som är det internationella kontrollorganet. FLO arbetar bland
annat gentemot producenter samt utarbetar kriterier för nya produkter. Initiativet till
märkningen startade ursprungligen i Holland och Mexico i mitten på 1980-talet.
Mer information:
• Rättvisemärkts hemsida: www.rattvisemarkt.se
• PM 2003:05 Konsumtion och etik. – Om företagens ansvar och etisk märkning:
www.konsumentverket.se/Documents/PM/konsumtion_och_etik_PM2003_05.pdf
• Guide för rättvis handel (2000), LO-TCO Biståndsnämnd, www.lotcbistand.org
• FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, www.un.org
• FN:s konvention om barnets rättigheter, www.un.org
• De grundläggande ILO-konventionerna; förenings- och förhandlingsrätt (87 och
89), barnarbete/minimiålder (138), diskriminering och lika lön (111 och 100) och
förbud mot tvångs och slavarbete (29 och 105 samt 182 om de värsta formerna av
barnarbete). www.ilo.org

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 315
Au § 281

Motioner. Införande av villkor i kommunens upphandling
KS2005/0203-05, KS2005/308-10 och KS2006/0083-05
- Motioner 2005-04-25, 2005-06-22 och 2006-02-20
- Ledningskontoret 2006-09-08
-

Som ett sätt att komplettera arbetet mot diskriminering har Brittis Benzler m.fl (v)
i motion yrkat att en antidiskrimineringsklausul ska införas vid samtliga
upphandlingar. Klausulen skulle ge kommunen rätt att häva avtalet, om
entreprenörer och leverantörer bryter mot gällande lagar mot diskriminering.
Enligt motionen medger såväl EU:s direktiv som svensk lagstiftning användning
av dylik klausul, som redan har viss internationell tillämpning.

-

Per-Erik Andh m.fl. (s) har i motion föreslagit att bestämmelse om att leverantör ska följa svenska kollektivavtal ska införas i kommunens upphandlingsreglemente för att få klara spelregler och lika villkor för svenska och utländska
företag.

-

Carin Rosell (s) har i motion föreslagit att kommunen ska aktivt stödja
information och konsumtion av produkter som märkts ”Rättvisemärkt”. Hon
har därför föreslagit att kommunens ska dels ställa sociala och etiska villkor
vid upphandling, dels stimulera informationsinsatser om mänskliga rättigheter
och i officiella sammanhang ”bjuda på kaffe och te som är producerat på att
sätt som uppfyller krav på att mänskliga rättigheter efterlevs”. När det gäller
de sociala och etiska kraven föreslås upphandling av sådana produkter främjas
som uppfyller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO:s grundläggande konventioner.

Ledningskontoret ger en kortfattad bakgrund till begränsningar i kommunernas befogenheter när det gäller ställningstaganden till förhållanden utomlands och de restriktioner
som regelverk för den offentliga upphandlingen innebär. Att generellt och i enstaka fall
kräva kollektivavtal kan vara olagligt, eftersom det enligt EG-rätten kan verka handelshindrande. Det kan också kränka rätten till föreningsfrihet enligt Europakonventionen om
mänskliga rättigheter. Kontoret framhåller också de praktiska konsekvenser, som klausuler av ifrågavarande slag kan leda till; skulle kontrakt hävas, när anställd hos det företag som kommunen anlitar, gör sig skyldig till brott mot diskriminering el. dyl. kunde det
leda till att kommunen får svårt att tillgodose den tjänst som företaget anlitats för.
forts
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Ks § 315 forts
Eftersom regelverken, framför allt LOU, riktar sig till den upphandlande myndigheten,
d.v.s. nämnden, bedöms det inte vara rättsligt korrekt att kommunfullmäktige ger direkta
instruktioner till nämnderna om att agera på visst sätt i upphandlingar. Ett bättre sätt är att
tillförsäkra nämnderna manöverutrymme genom att erinra dem om möjligheten att
eventuellt ställa krav av den karaktär som föreslås. Ledningskontoret föreslår därför att
motionerna bifalls på så sätt att nämnderna – kommunens upphandlande enheter – erinras
om att i upphandlingsärenden beakta huruvida det är lagligt och lämpligt att ställa krav i
linje med motionernas anda..

Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ska föreslå att motionerna
bifalls på så sätt, att kommunstyrelsen (ledningskontoret) får i uppdrag att
upprätta förslag till policy som hjälp till de upphandlande enheterna för hantering
av de i motionen aktualiserade frågorna
Yrkanden:
•

•

Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Lena Celion (m), att
kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att anse motionerna
besvarade med ledningskontorets utlåtande.
Roland Norbäck (v) tillstyrkte arbetsutskottets förslag.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionerna bifalls på så sätt, att kommunstyrelsen (ledningskontoret) får i
uppdrag att upprätta förslag till policy som hjälp till de upphandlande
enheterna för hantering av de i motionen aktualiserade frågorna.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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DATUM

DIARIENUMMER

8 september 2006

KS 2005/0203-05
KS 2005/0308-05
KS 2006/0083-05

Ledningskontoret
Patrik Pettersson

Kommunstyrelsen

Motioner om offentlig upphandling
Brittis Benzler m.fl. fullmäktigeledamöter (v) har i motion den 25 april 2005 yrkat att
kommunfullmäktige skall besluta att en antidiskrimeringsklausul införs vid alla
Gotlands kommuns offentliga upphandlingar. Som motivering härför har bl.a. angetts
att en antidiskrimineringsklausul, som skulle ge kommunen möjlighet att häva avtal
med leverantörer som bryter mot antidiskrimineringslag, kan vara ett konkret sätt att
komplettera arbetet mot diskriminering på grund av kön eller etnicitet.

Per-Erik Andh m.fl. fullmäktigeledamöter (s) har i motion den 22 maj 2005 yrkat att
kommunfullmäktige skall besluta att komplettera Gotlands kommuns
upphandlingsreglemente så att det klart framgår att leverantör till kommunen skall
följa svenska kollektivavtal. Som motivering härför har bl.a. angetts att det är
självklart med en öppenhet för att andra länders företag ges möjlighet att utföra
tjänster och entreprenader på Gotland men lika självklart är att det skall ske på
samma villkor som för svenska och gotländska företag, varför det är viktigt att
klargöra villkoren.

Carina Rosell, tjänstgörande ersättare (s) den 20 februari 2006, har i motion samma
dag yrkat att kommunfullmäktige skall besluta att vid upphandling skriva in
sociala/etiska villkor, att inom Gotlands kommun främja upphandling av produkter
som uppfyller FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, konventionen om barnens
rättigheter samt ILO:s grundläggande konventioner, att man inom kommunen
stimulerar informationsinsatser om mänskliga rättigheter och att i officiella
sammanhang bjuds på kaffe eller te som är producerat på ett sätt som uppfyller krav
på att mänskliga rättigheter efterlevs. Som motivering härför har bl.a. angetts att det
är viktigt att Gotlands kommun aktivt stödjer information och konsumtion av
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Rättvisemärkta produkter för att främja en hållbar utveckling i hela världen, visa att
man kan konsumera på ett etiskt/socialt sätt och vara en föregångare i användandet
av nya upphandlingskriterier.
Ledningskontorets överväganden
Enligt kommunalrättslig praxis har det inte ansetts kompetensenligt för kommuner
och landsting att bedriva utrikespolitik genom uppställande av särskilda
handelsvillkor utöver vad som krävs för en ändamålsenlig upphandling (jfr t.ex.
Regeringsrättens avgöranden RÅ 1965 I 90, RÅ 1969 ref. 52, RÅ 1975 ref. 102, RÅ
1975 Ab 416 och RÅ 1982 Ab 86 ). Praxisen omfattar beslut både av kommunens
beslutande församlingar och förvaltande organ.

Att fredsplikt råder på arbetsmarknaden, tryggar normalt sett leveranssäkerheten.
Innan lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde ikraft, godtogs krav på
kollektivavtal som ändamålsenliga i praxis (jfr t.ex. RÅ 1977 ref. 22). Efter LOU:s
ikraftträdande har det ansetts oförenligt för kommuner att besluta riktlinjer om krav
kollektivavtal liksom att kräva det i enskilda fall (jfr Länsrättens i Hallands län dom
den 16 januari 2006 i mål nr 2434-05 att upphäva Halmstads kommunfullmäktiges
beslut att bifalla motion om krav på svenska kollektivavtal i mål om
laglighetsprövning enligt kommunallagen och Kammarrättens i Stockholm dom den
28 mars 1995 i mål nr 1713-1995 i mål om överprövning enligt LOU). Det har sin
grund i att det kan verka handelshindrande att ställa generella krav på svenska
kollektivavtal och att krav på att någon skall vara part i ett kollektivavtal kan kränka
rätten till föreningsfrihet enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Den offentliga upphandlingen i Sverige regleras genom internationella åtaganden i
WTO och genom EG-direktiv, vilka omsatts i den svenska lagen (1992:1528) om
offentlig upphandling. Lagen förväntas bli ersatt med anledning av nya EG-direktiv.
Varken i LOU eller hittills presenterade lagförslag, återfinns något bemyndigande till
kommunerna att besluta egna generella föreskrifter för att fylla ut innehållet i
bestämmelserna i lagen. Lagen vänder sig i stället till de upphandlande
myndigheterna (nämnderna). Dessa får efter bästa förstånd tillämpa lagen och i varje
enskilt upphandlingsärende göra bedömningar av vilka krav som lagligen kan och
rimligen bör ställas.

Kommunen kan naturligtvis meddela bestämmelser av instruktionskaraktär om vem
som gör vad i kommunen och det är det som upphandlingsriktlinjerna huvudsakligen
nu innehåller. Däremot tvivlar ledningskontoret på att det är rättsligt korrekt att
meddela kommunala bestämmelser som skall gälla framför EG-rätten, LOU eller
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annan upphandlingslag. Vid sådant förhållande kan ledningskontoret inte tillstyrka
bifall till motionsyrkandena.

Skulle en annan bedömning göras i laglighetsfrågan, får uppmärksammas att det kan
vara förenat med praktiska besvär och kostnader att t.ex. häva kontrakt på en större
byggentreprenad eller driften av ett äldreboende, om det skulle visa sig att någon
anställd där behandlat annan anställd eller arbetssökande illa. Sådana praktiska
besvär och kostnader kan försvåra uppdraget att leverera välfärd till kommunens
medborgare. Därför är det även från lämplighetssynpunkt tillrådligt att nämnderna i
sitt utförande av välfärdsuppdraget får manöverutrymme att avgöra från fall till fall
och inte klavbinds vid regler av karaktären alltid/alltid.

Ledningskontoret kan därför sammanfattningsvis tillstyrka att nämnderna påminns
om att de från fall till fall får pröva lagligt och lämpligt att ställa krav i linje med
motionernas anda.
Förslag till beslut
Motionerna bifalls på så sätt att nämnderna erinras om att i upphandlingsärenden
beakta huruvida det är lagligt och lämpligt att ställa krav i linje med motionernas
anda.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 21

2006-11-27

Vindkraftetablering på Tofta skjutfält.
Motioner
Innehåll
•

Motioner 2005-09-19 och 2006-02-20

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 316

•

Ledningskontoret 2006-09-26

•

Byggnadsnämnden 2006-03-08, § 52 och byggnadsnämndens arbetsutskott
2006-04-26, § 211

•

Tekniska nämnden 2006-05-31, § 123

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

Motion
Till kommunfullmäktige i Gotlands kommun

Använd delar av Tofta Skjutfält för Vindkraft
När man åker igenom det gotländska kulturlandskapet får man lätt intrycket att
vindkraftverken placerats ut i landskapet utan något som helst system,
Varför kan man undra? Är det viktigt för elleveransen att vindkraftverken är jämnt fördelade
över hela Gotland för att så jämnt som möjligt belasta nätet eller är det mera en slumpartad
lokalisering enligt exploatörernas önskningar.
Jag anser att vindkraftverken bör, om de nu överhuvudtaget skall finnas i vårt vackra
kulturlandskap, placeras där de gör minst skada på naturen.
Utbyggnaden av vindkraft på Gotland begränsas genom elnät och fastlandskabel ( tack och
lov) till 160 MW.
Näsudden, ett kulturlandskap som har förvandlats till ett industriområde med alla sina
vindkraftverk utplacerade lite hur som helst, står nu inför ett generationsskifte till färre och
större verk. Här är förstörelsen redan gjord och då kan det vara skäligt att i fortsättningen
detaljplanera och använda sig av området för vindkraft.
Ett annat område som skulle lämpa sig för vindkraft genom sitt läge är delar av Tofta
Skjutfält. Här är ändå stora delar av naturen förstörd och det blir både dyrt och svårt att sanera
för annan verksamhet. Närheten till kraftöverföringsstationen i Ygne skulle också innebära
billigare tillvaratagande av elen. De här två områdena räcker mer än väl för utbyggnaden av
vindkraften på Gotland.
Sedan kan man stillsamt undra till vilken nytta men det är en annan sak.
Med anledning av ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige ger i uppdrag att
undersöka möjligheten att använda delar av Tofta Skjutfält för vindkraftsetablering .
Stånga den 19 september 2005

Bror Lindahl
( Fp)

MOTION
Miljöpartiet de Gröna på Gotland
Motion till kommunfullmäktige

VI ND K R AF T P Å TO FT A F.D . SK J U TF ÄL T
Tofta skjutfält har lagts ner. Detta stora område är idealiskt för en stor
vindkraftspark. Där kan man utan vidare installera 150 MW vindkraft, dvs. ca 50
stycken 3 MW verk. Det finns inga sommargäster eller fastboende som kan bli
störda.
Många företag inom vindkraftbranschen är mycket intresserade av att utnyttja detta
markområde. Marken ägs av staten och förvaltas av Fortifikationsverket. Kommunen
bör ha förköpsrätt till marken och genom att utnyttja detta får kommunen möjlighet
att styra utbyggnaden och få inkomster många år framöver i form av markarrenden.
Vidare skapas förutsättningar för en upphandling i konkurrens, via anbud från de
olika företag och projektörer, som nu arbetar var för sig för att få kontroll över
området.
Vi yrkar därför
• att kommunen bevakar området i fråga och utnyttjar sin möjlighet till
förköpsrätt
• att området planeras för vindkraft
• att planen utarbetas så att vindkraftens intäkter kommer Gotland till nytta
• att kommunen genomför en förstudie för att utreda hur detta praktiskt kan
genomföras

Visby 2006-02-20
för kommunfullmäktigegruppen
Torgny Lihnell

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 316
Au § 282

Motioner: Vindkraft på Tofta skjutfält
KS2005/0380-37 och KS2006/0085-37
- Motion 2005-09-19
- Motion 2006-02-20
- Byggnadsnämnden 2006-03-08, § 52 och - Byggnadsnämnden arbetsutskottet 2006-04-26, § 211
- Tekniska nämnden 2006-05-31, § 123
- Ledningskontoret 2006-09-26
-

Bror Lindahl (fp) har i motion föreslagit att möjligheten att bygga vindkraftverk på delar av Tofta skjutfält ska undersökas, eftersom naturen där till stora
delar redan är förstörd och saneringen för annan verksamhet kan bli både dyr
och svår. Med den redan exploaterade Näsudden skulle behovet av mark för
vindkraft då vara tillfyllest.

Byggnadsnämnden tillstyrker förslaget om utredning, som i så fall ska ske i samband med översiktlig planering av området.
-

Torgny Lihnell (mp) har i motion yrkat att Gotlands kommun ska köpa området
Tofta skjutfält och planera det för vindkraft där intäkterna från markarrenden
kommer kommunen tillgodo. I motionen anges att (ca 50 verk) verk med en
sammanlagd installerad effekt på 150 MW utan vidare skulle kunna uppföras
där. Hur förslaget kan förverkligas föreslås utredas i form av en förstudie.

Byggnadsnämnden har tillstyrkt motionen på så sätt att den begär i uppdrag att
inom plan- och bygglagens ramar undersöka möjligheterna att etablera vindkraft i
området, dock utan den i motionen angivna omfattningen.
Tekniska nämnden har behandlat frågan om förköp och därvid ställt sig tveksam
till om vindkraftpark kan anses vara sådant samhällsändamål som ger kommunen
företräde till förvärv. Motionen har i den delen avstyrkts.
Ledningskontoret föreslår att byggnadsnämndens förslag tillstyrks och att motionerna bifalls på så sätt, att förutsättningarna för vindkraft inom f.d. Tofta skjutfält
bör ingå i en översiktlig planering av området.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionerna bifalls på så sätt att en undersökning om förutsättningarna för
vindkraft inom f.d. Tofta skjutfält bör ingå i en översiktlig planering av
området.

1(2)
2006-09-26

Dnr 2006/0085-37

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion om vindkraft på Tofta f d skjutfält
Bakgrund
Torgny Lihnell har i en motion genom fyra yrkanden föreslagit att Tofta f d
skjutfält skall nyttjas för vindkraft:
• att kommunen bevakar området i fråga och utnyttjar sin möjlighet till
förköpsrätt
• att området planeras för vindkraft
• att planen utarbetas så att vindkraftens intäkter kommer Gotland till nytta
• att kommunen genomför en förstudie för att utreda hur detta praktiskt kan
genomföras
Bedömning
Byggnadsnämnden har genom sitt arbetsutskott föreslagit att motionen skall
bifallas i den del som faller under byggnadsnämndens ansvar, dvs att inom
plan- och bygglagens ramar undersöka möjligheterna att etablera vindkraft på
Tofta skjutfält, men med tillägget att en sådan prövning bör ske i samband
med översiktlig planering av området och att en låsning vid 50 verk och 150
MW installerad effekt därför inte bör göras i detta skede.
Tekniska förvaltningen redogör i yttrande för Förköpslagens regler. Förvaltningen ställer sig tveksam till om en vindkraftspark kan betraktas som ett
samhällsändamål som kommunen skall ha aktiv del att genomföra. Kommunens roll bör vara att genom planläggning ge planmässiga förutsättningar till
vindkraftsutbyggnad, och tekniska förvaltningen föreslår att motionen skall
avstyrkas i den del som avser att kommunen skall utnyttja sin möjlighet till
förköp.
Ledningskontoret delar ovan återgivna synpunkter. I ett första skede bör förutsättningarna för vindkraftsetablering på Tofta f d skjutfält undersökas i samband med översiktlig planering av området. När detta är klarlagt kan ställning
tas till om, och i så fall på vilket sätt, kommunen aktivt skall medverka i en
eventuell vindkraftsetablering inom området

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)
2006-09-26

Dnr 2006/0085-37

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Motionen bifalles så till vida att en undersökning om förutsättningarna
för vindkraft inom f d Tofta skjutfält bör ingå i en översiktlig planering
av området.

•

Motionen avslås i övriga delar.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

2006-03-08

BN§ 52

Dnr 55216 - 20

Au§ 91

Använd delar av Tofta skjutfält för vindkraft - Remiss KS 2005/0380-37
________________________________________________________________________
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
Byggnadsnämnden föreslår KS att bifalla motionen med tillägget att undersökningen av
möjligheterna att etablera vindkraft på Tofta skjutfält sker i samband med översiktlig
planering av området.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har till byggnadsnämnden inkommit med remiss rörande motion till
kommunfullmäktige från Bror Lindahl rörande förslag att "undersöka möjligheten att använda
delar av Tofta skjutfält för vindkraftsetablering", bilaga 52.
Stadsarkitektkontorets bedömning
Tofta skjutfält har på grund av den militära närvaron inte tidigare varit av intresse för
planering av vindkraft. Efter den senaste stora omorganisationen av försvarsmakten har
dock nya möjligheter öppnats för området. Olika idéer om hur marken i framtiden skall
användas har framförts. Stadsarkitektkontoret håller med motionären i vissa delar av
argumenteringen och anser därför att förslaget är intressant.
Stadsarkitektkontoret har således inget att invända mot att undersöka möjligheterna för en
utbyggnad av vindkraft på Tofta skjutfält. En sådan undersökning bör dock i första hand ingå
i och vägas mot andra intressen i en översiktlig planering av området.
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och föreslår att byggnadsnämnden
föreslår KS att bifalla motionen med tillägget att undersökningen av möjligheterna att
etablera vindkraft på Tofta skjutfält sker i samband översiktlig planering av området.
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden delar arbetsutskottets bedömning.

2006-04-26

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Au§ 211

Dnr 65050 - 20

VINDKRAFT PÅ TOFTA FD SKJUTFÄLT - Remiss KS 2006/0085-37
_______________________________________________________________________
BESLUT
1.

Byggnadsnämnden föreslår KS att bifalla motionen i den del som faller under
byggnadsnämndens ansvar, d v s att inom plan- och bygglagens ramar undersöka
möjligheterna att etablera vindkraft på Tofta skjutfält, men med tillägget att en sådan
prövning bör ske i samband med översiktlig planering av området och att en låsning vid
50 verk och 150 MW installerad effekt därför inte heller bör göras i detta skede.

BAKGRUND
Kommunstyrelsen har till byggnadsnämnden inkommit med remiss rörande motion till kommunfullmäktige från Miljöpartiet de Gröna på Gotland genom Torgny Lihnell som föreslår att det
byggs en stor vindkraftpark för ca 50 verk med en sammanlagd installerad effekt på 150 MW
inom Tofta fd skjutfält.
I motionen yrkas
• att området planeras för vindkraft
• att kommunen utnyttjar sin möjlighet till förköpsrätt
• att planen utarbetas så att vindkraftens intäkter kommer Gotland till nytta
• att kommunen genomför en studie för att utreda hur detta praktiskt kan genomföras
Stadsarkitektkontorets bedömning
Tofta skjutfält har på grund av den militära närvaron inte tidigare varit av intresse för planering
av vindkraft. Efter den senaste stora omorganisationen av försvarsmakten har dock nya
möjligheter öppnats för området. Olika idéer om hur marken i framtiden skall användas har
framförts. Stadsarkitektkontoret håller med motionären i delar av argumenteringen och anser
därför att förslaget är intressant.
Stadsarkitektkontoret har således inget att invända mot att undersöka möjligheterna för en
utbyggnad av vindkraft på Tofta skjutfält. Byggnadsnämnden har i en tidigare remiss (KS
2005/0380-37) yttrat att en sådan undersökning dock i första hand bör ingå i och vägas mot
andra intressen i en översiktlig planering av området. En låsning vid 50 verk och 150 MW
installerad effekt bör därför inte heller göras i detta skede.
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-05-31

Dnr TN 2006/0414 37

TN § 123 Motion. Vindkraft på f d Tofta skjutfält
Tekniska förvaltningen 2006-05-03
Au § 109

Torgny Lihnell har i en motion föreslagit att Tofta skjutfält skall utnyttjas för
en vindkraftspark. Motionären har fyra yrkanden varav förvaltningen
bedömer att förvaltningen/nämnden enbart berörs av yrkandet om att
kommunen skall bevaka området ifråga och utnyttja sin möjlighet till
förköpsrätt.
Kommunen har möjlighet att enligt Förköpslagen förköpa ”fast egendom som
med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller
därmed sammanhängande anordning”. Förköprätten gäller emellertid inte när
staten är säljare. Kommunen har dock en viss förköpsrätt när exempelvis
Staten genom Fortverket skall avyttra sina fastigheter. Kommunen kan under
åberopande av att fastigheten erfordras för samhällsändamål yrka på att
kommunen skall få företräde framför andra att förvärva den fasta egendomen.
Frågan är då om en vindkraftspark kan betraktas som ett samhällsändamål
som kommunen skall ha aktiv del att genomföra. Förvaltningen är tveksam
till detta, utan ser snarare att kommunens roll är att genom planläggning ge
planmässiga förutsättningar till vindkraftsutbyggnad.
Med hänvisning till vad ovan anförts föreslår förvaltningen att tekniska
nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i den del
som avser att kommunen genom förköp skall förvärva hela eller del av Tofta
skjutfält.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden för
beslut i kommunstyrelsen
•

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen i den del som avser att
kommunen genom förköp skall förvärva hela eller del av Tofta skjutfält.

_____

Tekniska nämndens beslut
• Enligt arbetsutskottets förslag.
_____
Protokollsutdrag:
TF plan och exploatering
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Dnr 2006/0414-37
2006-05-03
1(1)
Tekniska förvaltningen
Lars-Gunnar Wedin

Tekniska nämnden

Yttrande över motion om vindkraftverk på Tofta skjutfält
Torgny Lihnell har i en motion föreslagit att Tofta skjutfält skall utnyttjas för
en vindkraftspark. Motionären har fyra yrkanden varav vi bedömer att
förvaltningen/nämnden enbart berörs av yrkandet om att kommunen skall
bevaka området ifråga och utnyttja sin möjlighet till förköpsrätt.
Kommunen har möjlighet att enligt Förköpslagen förköpa ”fast egendom som
med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller
därmed sammanhängande anordning”. Förköprätten gäller emellertid inte när
staten är säljare. Kommunen har dock en viss förköpsrätt när exempelvis
Staten genom Fortverket skall avyttra sina fastigheter. Kommunen kan under
åberopande av att fastigheten erfordras för samhällsändamål yrka på att
kommunen skall få företräde framför andra att förvärva den fasta egendomen.
Frågan är då om en vindkraftspark kan betraktas som ett samhällsändamål
som kommunen skall ha aktiv del att genomföra. Förvaltningen är tveksam till
detta, utan ser snarare att kommunens roll är att genom planläggning ge
planmässiga förutsättningar till vindkraftsutbyggnad.
Med hänvisning till vad ovan anförts föreslår förvaltningen att tekniska
nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i den del
som avser att kommunen genom förköp skall förvärva hela eller del av Tofta
skjutfält.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Lars-Gunnar Wedin

Teknisk direktör

Exploateringschef

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 22

2006-11-27

Värna strandskyddet. Motion
Innehåll
•

Motion 2006-09-19

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 317

•

Ledningskontoret 2006-10-02

•

Byggnadsnämnden, arbetsutskottet 2006-09-13, § 396
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Motion till kommunfullmäktige.

Värna strandskyddet.
Vi känner oro för att olika intressenter är ute efter att exploatera stränderna på Gotland och
undergräva strandskyddet.
Strandskyddet värnar alla medborgares oreserverade tillgång till stranden. Strandskyddet är
till för att skydda natur och djurlivet på stranden och i vattnet.
Strandskyddet är en regional utvecklingsfaktor som rätt använd skulle öka turismen redan
idag, man kan arrangera vandringar längs med stränderna och ordna cykelstigar.
Vi menar att strandskyddet är en framgångsfaktor för de orter som kan erbjuda stränder utan
privat bebyggelse och förbudsskyltar.

Vi vill:
Att kommunfullmäktige klart uttalar att strandskyddet på minst 100 meter på land och ut i
vattnet gäller och ska fortsätta att gälla generellt runt hela Gotlands kust.

Visby 2006-06-19

Miljöpartiet de Gröna
Britt Ronsten

Heidi Plisch

Lena Lind

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 317
Au § 283

Motion. Värna strandskyddet
KS2006/0330-26
- Motion 2006-06-19
- Byggnadsnämnden, arbetsutskottet 2006-09-13, § 396
- Ledningskontoret 2006-10-02

Britt Ronsten m.fl. (mp) har i motion begärt att kommunfullmäktige ska ”uttala”
att strandskyddet på minst 100 meter ska gälla överallt runt den gotländska
kusten.
Byggnadsnämnden redogör för gällande bestämmelser om strandskydd
(miljöbalken 7:13-18). Nämnden konstaterar att större delen av Gotlands kust är av
riksintresse och att strandskyddet kan upphävas, men att det är ovanligt.
Med hänvisning till att frågan om strandskydd styrs av lagstiftning har ledningskontoret att motionen ska anses besvarad med byggnadsnämndens redovisning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med byggnadsnämndens redovisning.

1(1)
2006-10-02

Dnr 2006/0330-26

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion om att värna strandskyddet
Bakgrund
Britt Ronsten, Lena Lind och Heidi Plisch föreslår i en motion att kommunfullmäktige klart uttalar att strandskyddet på minst 100 meter på land och ut i
vattnet gäller och ska fortsätta att gälla generellt runt hela Gotlands kust.
Bedömning
Byggnadsnämnden har genom sitt arbetsutskott 2006-09-13, § 396, redogjort
för gällande regelverk avseende strandskyddet utifrån 7 kap 13-18 §§ miljöbalken. Dispens från strandskyddet liksom upphävande av strandskyddet beslutas av länsstyrelsen. I vissa fall (utanför riksintresse) har länsstyrelsen givit
kommunen delegation att besluta om dispens.
Som framgår styrs frågan om strandskydd av nationell lagstiftning. Ledningskontoret föreslår att motionen skall anses besvarad med hänvisning till byggnadsnämndens redovisning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Motionen anses besvarad med hänvisning till byggnadsnämndens redovisning.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2006-09-13

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Au§ 396

Dnr 65128 - 52

Motion. Värna strandskyddet!
________________________________________________________________________
BESLUT
1

Byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets bedömning som sitt svar på
motionen.

ÄRENDEBESKRIVNING
Britt Ronsten, Lena Lind och Heidi Plisch har till kommunfullmäktige lämnat en motion där
man vill att kommunfullmäktige klart uttalar att strandskyddet på minst 100 meter på land
och ut i vattnet gäller och ska fortsätta att gälla generellt runt hela Gotlands kust.
”Vi känner oro för att olika intressenter är ute efter att exploatera stränderna på Gotland och
undergräva strandskyddet.
Strandskyddet värnar alla medborgares oreserverade tillgång till stranden. Strandskyddet är
till för att skydda natur och djurlivet på stranden och i vattnet.
Strandskyddet är en regional utvecklingsfaktor som rätt använd skulle öka turismen redan
idag, man kan arrangera vandringar längs med stränderna och ordna cykelstigar.
Vi menar att strandskyddet är en framgångsfaktor för de orter som kan erbjuda stränder utan
privat bebyggelse och förbudsskyltar.
Vi vill:
att kommunfullmäktige klart uttalar att strandskyddet på minst 100 meter på land och ut i
vattnet gäller och ska fortsätta att gälla generellt runt hela Gotlands kust.”
Stadsarkitektkontorets bedömning
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd, enligt bestämmelserna i lag (miljöbalken 7 kap 13 – 18 §§). Detta
generella strandskydd kan av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer
utökas till som mest 300 meter om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets
syften. På Gotland finns sådana utvidgningar av strandskyddet på Fårö, Östergarnslandet,
på Storsudret, Grötlingbo, Lau och När socknar.

Om det finns särskilda skäl kan dispens lämnas från gällande strandskyddsbestämmelser.
På Gotland beslutar länsstyrelsen om dispens inom de områden som är av riksintresse för
forts
forts § 396
naturvård eller kulturmiljövård. Större delen av kusten är av sådant riksintresse. Utanför
dessa områden har kommunen länsstyrelsens delegation att besluta om dispens.
I vissa fall kan strandskyddet även upphävas om strandskyddsområdet uppenbart saknar
betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Det är ovanligt att strandskyddet upphävs
och ett sådant beslut tas alltid av länsstyrelsen.
Självfallet gäller strandskyddet på Gotland och Gotlands kommun kommer att följa gällande
lagstiftning som tidigare.
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets bedömning och överlämnar detta som sitt svar
på motionen.
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Borttagande av vägbulor i Hemse. Motion
Innehåll
•

Motion 2006-06-15

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 318

•

Ledningskontoret 2006-10-03

•

Tekniska nämnden 20006-08-30, § 193
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MOTION
2006-06-15

Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun

Vägbulorna i Hemse skall tas bort.
För några år sedan motionerade vi i samma ärende. Svaret blev att frågan skulle utredas.
Det som gjordes var att vägverket gjorde en enkät bland Hemseborna. Cirka 85 % av dom
som svarade ansåg att bulorna skulle tas bort. Hade man frågat dom som bor söder om Hemse
så hade säkert nästan 100 % tyckt att de skulle tas bort.
Vägen genom Hemse är en genomfartsled där all trafik skall passera. För vanliga bilister och
cyklister så är bulorna ett måttligt problem men för all annan trafik är dom ett stort problem
som gör trafikanterna på ett dåligt humör och som inte på något sätt förbättrar
trafiksäkerheten i samhället.
För att förbättra humöret på de trafikanter som passerar Hemse och för att förbättra
luftkvalitén i samhället så föreslår vi
Att Kommunen med kraft verkar för att vägbulorna på huvudleden genom Hemse tas bort.

Per-Olof Jacobsson
Gans Näs
620 11 HAVDHEM

Gösta Hult
Tomte Rone
620 12 HEMSE

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 318
Au § 284

Motion. Borttagande av vägbulor i Hemse
KS2006/0332-51
- Motion 2006-06-15
- Tekniska nämnden 2006-08-30, § 193
- Ledningskontoret 2006-10-03

Per-Olof Jacobsson och Gösta Hult (c) har i motion föreslagit att Gotlands
kommun ska verka för att vägbulorna på huvudleden i Hemse ska tas bort.
Tekniska nämnden framhåller att frågan avser en statlig väg och att syftet med
vägbulorna var tvåfaldigt; dels att åstadkomma sänkning av hastigheten, dels att
skapa en ”portal” för passagen in till själva tätorten. Det är enligt nämnden motiverat att utvärdera effekten av åtgärden. Motionen föreslås bifallas på så sätt att
kommunen hos Vägverket begär att det utreder om de önskade effekterna uppnåtts
och att vägbulorna tas bort, om motsvarande effekt skulle kunna uppnås på annat
sätt.
Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämndens förslag ska tillstyrkas.
Yrkande:
•

Per-Olof Jacobsson (c) yrkade att kommunstyrelsen skulle föreslå att effekten
utvärderades enbart från miljösynpunkt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att Gotlands kommun till Vägverket framför önskemål om att effekten av nuvarande bulor ska utvärderas eller följas upp från
miljösynpunkt och att möjligheten till andra hastighetssänkande åtgärder
utreds.

1(1)
2006-10-03

Dnr 2006/0332-51

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion om borttagande av vägbulor i Hemse samhälle
Bakgrund
Per-Olof Jacobsson och Gösta Hult föreslår i en motion att kommunen med
kraft skall verka för att vägbulorna på huvudleden genom Hemse tas bort.
Bedömning
Tekniska nämnden har i ett yttrande 2006-08-30, § 193, konstaterat att Storgatan, där bulorna är anlagda, är allmän statlig väg med Vägverket som huvudman. Bulorna anlades i slutet av 1990-talet och det kan vara motiverat att
utvärdera effekterna av bulorna och undersöka om det finns andra sätt att
dämpa hastigheten genom Hemse. Tekniska nämnden föreslår att kommunen
skall föreslå Vägverket att utreda om önskade effekter av vägbulorna i Hemse
uppnåtts och om motsvarande effekter kan uppnås på annat sätt än med vägbulor, och att i så fall vägbulorna tas bort.
De aktuella vägbulorna anlades 1998. Sedan dess bör en hel del erfarenheter
från dessa och andra vägbulor, liksom från andra former av hastighetsdämpande åtgärder, ha erhållits. Ledningskontoret delar tekniska nämndens
uppfattning att en uppföljning av effekten är önskvärd liksom en utredning
om huruvida motsvarande effekt kan uppnås på annat sätt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Gotlands kommun framför till Vägverket önskemål om att
uppföljning/utvärdering av effekten av nuvarande bulor genomförs och
att utredning sker huruvida alternativa åtgärder kan ersätta bulorna.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-08-30
Dnr TN 2006/1191 51

TN § 193 Motion. Vägbulorna i Hemse skall bort
Tekniska förvaltningen 2006-07-06
Au § 165

Gösta Hult och Per-Olof Jacobsson, c, har i en motion föreslagit ”Att
kommunen med kraft verkar för att vägbulorna på huvudleden genom
Hemse tas bort”.
Förvaltningens yttrande:
Vägbulorna är anlagda på Storgatan, väg 142, genom Hemse som är
allmän statlig väg. Det är vägverket som är huvudman för vägen och
därmed ansvarig för trafiksäkerhet, miljö m m. Syftet med bulorna när de
anlades var dels att de skulle utgöra en portal som passeras när man kör in
i tätorten Hemse och dels att ha en hastighetssänkande verkan för att öka
trafiksäkerheten.
Bulorna anlades i slutet av 1990-talet och det kan enligt förvaltningens
uppfattning vara motiverat att utvärdera effekterna av bulorna. Är effekten
den önskade? Finns det andra metoder att få trafikanterna att sänka
hastigheten när de passerar genom Hemse? Eftersom det är vägverket som
är huvudman för vägen skall det arbetet utföras av dem. Vägverket har
också stor erfarenhet från övriga delar av landet i den här typen av frågor
vilket är värdefullt vid en bedömning av bulornas vara eller inte.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås motionen bifallas såtillvida att
vägverket föreslås:

•

Utreda om önskade effekter av vägbulorna i Hemse uppnåtts

•

Att om motsvarande effekter uppnås på annat sätt än med vägbulor,
och i så fall att vägbulorna tas bort .

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

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

2006-07-06

Göran Lindström

Tekniska nämnden
i Gotlands kommun

Vägbulorna i Hemse skall bort, motion ställd till fullmäktige
Gösta Hult, Rone, och Per-Olof Jacobsson, Näs, har i en motion 2006-06-15
föreslagit ”Att kommunen med kraft verkar för att vägbulorna på huvudleden
genom Hemse tas bort”.
Förvaltningens yttrande:
Vägbulorna är anlagda på Storgatan, väg 142, genom Hemse som är allmän
statlig väg. Det är vägverket som är huvudman för vägen och därmed ansvarig
för trafiksäkerhet, miljö mm. Syftet med bulorna när de anlades var dels att de
skulle utgöra en portal som passeras när man kör in i tätorten Hemse och dels
att ha en hastighetssänkande verkan för att öka trafiksäkerheten.
Bulorna anlades i slutet av 1990 talet och det kan enligt vår uppfattning vara
motiverat att utvärdera effekterna av bulorna. Är effekten den önskade? Finns
det andra metoder att få trafikanterna att sänka hastigheten när de passerar
genom Hemse? Eftersom det är vägverket som är huvudman för vägen skall det
arbetet utföras av dem. Vägverket har också stor erfarenhet från övriga delar av
landet i den här typen av frågor vilket är värdefullt vid en bedömning av
bulornas vara eller inte.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att
föreslå fullmäktige besluta:
Motionen bifalls såtillvida att vägverket föreslås
•
•

Utreda om önskade effekter av vägbulorna i Hemse uppnåtts
Kan motsvarande effekter uppnås på annat sätt än med vägbulor och i
så fall att vägbulorna tas bort.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Tekn dir

Göran Lindström
Avd chef
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Busslinje mellan Själsö, Brissund och Visby.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-03-27

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 319

•

Ledningskontoret 2006-09-25

•

Tekniska nämnden 2006-08-30, § 204

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.

Inrätta en busslinje Själsö/Brissund -Visby

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

Kommunalt VA, bredband och närheten till Visby
gör Själsö/Bissund till en attraktiv närförort. Nu är
det dags att införa kollektivtrafik också hit! Alla nya
bussturer tar omvägar förbi Själsö/Brissund, som
fortfarande bara har skolbuss! Många skulle säkert
ta bussen till jobb, affärer och och evenemang i
stan om det var möjligt!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2006 - 03 - 27

Namnteckning
Namnförtydligande

Sture Hallberg
Strandskogsvägen 21
Postadress
621 72 Visby
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 319
Au § 285

Medborgarförslag. Busslinje mellan Själsö, Brissund och Visby
KS2006/0166-53
- Medborgarförslag 2006-03-27
- Tekniska nämnden 2006-08-30, § 204
- Ledningskontoret 2006-09-25

Sture Hallberg har i medborgarförslag föreslagit ett en busslinje ska inrättas
mellan Själsö, Brissund och Visby.
Tekniska nämnden har konstaterat att behovet av förändringar i kollektivtrafiken
löpande ska följas och att Själsö – Brisund är exempel på ett område, där behovet
av trafik ökat. Den frågan kommer att utredas inför kommande tidtabellsplanering
och upphandling. Utan att ange omfattningen konstateras att en anslagsökning på
500 000 kr erfordras, om man skulle trafikera den del av väg 149 som nu saknar
kollektivtrafik (som går över Väskinde).
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget anses besvarat med
tekniska nämndens redovisning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med tekniska nämndens redovisning.

1(1)
2006-09-25

Dnr 2006/0166-53

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag: Inrätta en busslinje Själsö/Brissund –
Visby
Bakgrund
Sture Hallberg föreslår i ett medborgarförslag att en busslinje bör inrättas
mellan Själsö/Brissund och Visby.
Bedömning
Tekniska nämnden har i ett yttrande 2006-08-30 (§ 204) redovisat nuvarande
bussförbindelse med området samt vad en omläggning/komplettering utifrån
medborgarförslagets inriktning skulle kosta. Kollektivtrafikavdelningen har
ett uppdrag att bevaka behovet av förändringar i kollektivtrafiken, och i det
aktuella området kan ett ökat behov av kollektivtrafik komma att finnas. Behovet kommer att utredas och följas upp inför kommande tidtabeller och den
upphandling av kollektivtrafik som kommer att ske under nästa år. I den tidtabell som gäller från augusti 2006 görs inga förändringar av trafiken i området.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget skall besvaras med tekniska
nämndens redovisning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Sture Hallberg delges tekniska nämndens redovisning som svar på inlämnat medborgarförslag.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Lennart Johansson

Regiondirektör

Planeringsstrateg

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-08-30

TN § 204 Medborgarförslag. Inrätta en busslinje till
Själsö/Brissund
Tekniska förvaltningen 2006-08-08

Sture Hallberg föreslår i ett medborgarförslag att en busslinje inrättas mellan
Själsö/Brisund och Visby. Kommunalt VA, bredband och närheten till Visby gör
Själsö/Brisund till ett attraktivt område och nu är det dags att införa
kollektivtrafik enligt Sture Hallbergs medborgarförslag.
Efter väg 149 passerar i dag Linje 61 Kappelshamn – Visby med 10 turer
måndag-fredag och fyra turer lördag och söndag, de flesta turerna går dock en
”omväg” via Väskinde som Sture Hallberg påpekar. Genom att turerna går via
Väskinde betyder det att det inte blir möjligt för boende i Själsö och
Brisundsområdet att åka med linjen
Kollektivtrafikavdelningen har ett uppdrag att bevaka behovet/förändringar av
kollektivtrafik resandet i olika områden. Väskinde, Själsö och Brisund är
områden där det kan komma att finnas ett ökat behov av kollektivtrafik. Behovet
av en utökning/omläggning av trafiken i området kommer att utredas och följas
upp inför kommande tidtabeller och den upphandling av kollektivtrafik som
kommer att ske under näst år.
Kostnaderna för att trafikera väg 149 på den del som i dag saknar kollektivtrafik
då trafiken går via Väskinde kan beräknas till ca 500 000 kr/år. Det betyder
också att en utbyggd trafik i området kräver en utökning av kollektivtrafikens
budget. I den tidtabell som gäller från augusti 2006 görs inga förändringar av
trafiken i området

Tekniska nämndens beslut
•

Som yttrande över medborgarförslaget översända förvaltningens yttrande till
kommunstyrelsen.

_____
Protokollsutdrag:
TF kollektivtrafikavd
Kommunstyrelsen + handl

2006-08-08

Tekniska nämnden

Medborgarförslag från Sture Hallberg, inrätta en busslinje Själsö/Brissund – Visby
Sture Hallberg föreslår i ett medborgarförslag att en busslinje inrättas mellan Själsö/Brissund
och Visby.
Kommunalt VA, bredband och närheten till Visby gör Själsö/Brissund till ett attraktivt
område och nu är det dags att införa kollektivtrafik enligt Sture Hallbergs medborgarförslag.
Efter väg 149 passerar i dag Linje 61 Kappelshamn – Visby med 10 turer måndag-fredag och
fyra turer lördag och söndag, de flesta turerna går dock en ”omväg” via Väskinde som Sture
Hallberg påpekar. Genom att turerna går via Väskinde betyder det att det inte blir möjligt för
boende i Själsö och Brissundsområdet att åka med linjen
Kollektivtrafikavdelningen har ett uppdrag att bevaka behovet/förändringar av kollektivtrafikresandet i olika områden.
Väskinde, Själsö och Brissund är områden där det kan komma att finnas ett ökat behov av
kollektivtrafik.
Behovet av en utökning/omläggning av trafiken i området kommer att utredas och följas upp
inför kommande tidtabeller och den upphandling av kollektivtrafik som kommer att ske under
nästa år
Kostnaderna för att trafikera väg 149 på den del som i dag saknar kollektivtrafik då trafiken
går via Väskinde kan beräknas till ca 500 000 kr/år . Det betyder också att en utbyggd trafik i
området kräver en utökning av kollektivtrafikens budget.
I den tidtabell som gäller från augusti 2006 görs inga förändringar av trafiken i området.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta:
Som yttrande över medborgarförslaget översända denna skrivning till kommunstyrelsen.

Tekniska förvaltningen

Per Lindskog
Teknisk direktör

Per-Arne Jonsson
Avdelningschef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 25

2006-11-27

Busslinje till Skarphäll. Medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-04-06

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 320

•

Ledningskontoret 2006-10-09

•

Tekniska nämnden 2006-09-27, § 227

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.

Jag vill komma med förslaget att det ska finnas en
Bussförbindelse till Skarphäll.

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

Det finns inte någon bussförbindelse till Skarphäll
och många av oss har inte bil.

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

2006 - 04 - 06

Namnteckning
Namnförtydligande

Miera Elvin
Stjärngatan 4 B
Postadress
621 41 Visby
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 320
Au § 286

Medborgarförslag. Busslinje till Skarphäll
KS2006/0215-53
- Medborgarförslag 2006-04-06
- Tekniska nämnden 2006-09-27, § 227
- Ledningskontoret 2006-10-09

Miera Elvin har i medborgarförslag föreslagit att en busslinje till Skarphäll ska
inrättas.
Tekniska nämnden konstaterar att det idag går fem vardagsturer mellan
busstationen och Skarphäll och två lördagsturer. Antalet resande är relativt lågt.
Behovet av ändringar i kollektivtrafiken bevakas fortlöpande. Nämnden konstaterar
också att informationen om tätortstrafiken behöver förbättras och att det kommer att
ske i samband med höstens turlista. Ledningskontoret föreslår att
medborgarförslaget anses besvarat med tekniska nämndens redovisning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med tekniska nämndens redovisning.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-09-27

Dnr TN 2006/0724 53

TN § 227 Medborgarförslag. Bussförbindelse till Skarphäll

Miera Elvin föreslår i ett medborgarförslag att det ordnas bussförbindelse
till Skarphäll
I dag trafikeras Skarphällsområdet med fem turer måndag-fredag och två
turer på lördagarna mellan busstationen och Skarphäll. Resandet på linjen
är för närvarande relativt lågt.
Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att följa upp behovet av en
utökad/anpassad trafik till Skarphällsområdet utifrån de förändringar som
sker på området.
Uppdraget att bevaka resandebehovet till Skarphäll skall fortsätta och
beaktas vid framtagning av kommande tidtabeller.
Om det visar att det kommer att finnas ett behov av förändrad eller utökad
trafik till området betyder det vissa kostnadsökningar beroende på
omfattningen av utbyggnadsbehovet.
Kostnadsökningens storlek beror dels på hur stor del som kan ske med
befintliga resurser i form av fordon och dels hur stor del som måste utföras
med utökade resurser.
När önskemål om bussförbindelse till Skarphäll framförs i ett
medborgarförslag då det redan finns en viss trafik,betyder det också att det
måste ske en förbättrad information om vilka möjligheter det finns att resa.
Från och med den tidtabell som gäller från hösten skall information tas
fram om vilka resmöjligheter som finns i tätortstrafiken i Visby.

Tekniska nämndens beslut
•

Förvaltningens yttrande över medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.

_____
Protokollsutdrag:
TF kollektivtrafikavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

GOTLANDS
KOMMUN
Tekniska förvaltningen

2006-07-14

Tekniska nämnden

Medborgarförslag från Miera Elvin, önskemål om bussförbindelse till Skarphäll.
Miera Elvin föreslår i ett medborgarförslag att det ordnas bussförbindelse till Skarphäll.
I dag trafikeras Skarhällsområdet med fem turer måndag- fredag och två turer på lördagarna
mellan Busstationen och Skarphäll, Tätortstrafikens linje 3. Resandet på linjen är för
närvarande relativt lågt.
Tekniska förvaltningen har också ett uppdrag att följa upp behovet av en utökad/anpassad
trafik till Skarphällsområdet ut ifrån de förändringar som sker på området.
Uppdraget att bevaka resandebehovet till Skarphäll kommer att fortgå och beaktas vid
framtagning av kommande tidtabeller.
Om det visar sig att det kommer att finnas ett behov förändrad eller utökad trafik till området
betyder det vissa kostnadsökningar beroende på omfattningen av utbyggnadsbehovet.
Kostnadsökningens storlek beror dels på hur stor del som kan ske med befintliga resurser i
form av fordon och dels hur stor del som måste utföras med utökade resurser.
När önskemål om bussförbindelse till Skarphäll framförs i ett medborgarförslag då det redan
finns en viss trafik betyder att det också måste ske en förbättrad information om vilka
möjligheter det finns att resa.
Från och med den tidtabell som gäller från hösten skall information tas fram om vilka
resmöjligheter som finns i Tätortstrafiken i Visby.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta:

Som yttrande över medborgarförslaget översända denna skrivning till kommunstyrelsen
0

Tekniska Förvaltningen

Per Lindskog
Teknisk direktör

Per-Arne Jonsson
Avdelningschef
Postadress

621 81 VISBY

Besöksadress

Bremergränd 1
Visby

Telefon

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

Internt/e-post

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

Bankgiro

Postgiro

339-8328

18 97 50-3

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 26

2006-11-27

Sänkta busspriser. Medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-04-04

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 321

•

Ledningskontoret 2006-09-12

•

Tekniska nämnden 2006-08-30, § 205

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att busspriserna borde sänkas.
Priserna är så höga.

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

Jag tror att då skulle nog fler ha råd att åka buss
och ställa sina bilar hemma.

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

2006 - 04 - 04

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Camilla Carlsson

Lövgränd 16
620 34 Lärbro

Postadress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 321
Au § 287

Medborgarförslag. Sänk busspriserna
KS2006/0229-53
- Medborgarförslag 2006-04-04
- Tekniska nämnden 2006-08-30, § 205
- Ledningskontoret 2006-09-12

Camilla Karlsson har i medborgarförslag föreslagit att busspriserna ska sänkas för
att fler ska ha råd att åka buss och bli intresserade av att åka buss i stället för egen
bil.
Tekniska nämnden har avstyrkt förslaget och konstaterat att taxorna i kollektivtrafiken är bland, eller kanske t.o.m., den lägsta i landet och att en omfattande
utbyggnad trots det skett. Kollektivtrafiken bedöms vara ett prisvärt alternativ till
bilåkande.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

2006-09-12

1(1)
Dnr KS 2006/0229-53

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag: Biljettpriserna för buss borde sänkas
Ärendet
Camilla Karlsson i Lärbro föreslår i ett medborgarförslag att priset på
bussbiljetter bör sänkas. Motivet är att det är för dyrt att åka buss och att fler
skulle då skulle ha råd att åka buss och ställa bilen hemma.
Tekniska nämnden (TN § 205/2006) anser att kollektivtrafiken på Gotland har
bland de lägsta taxorna i Sverige. Gotlands kommun har också genomfört en
stor utbyggnad av kollektivtrafiken de senaste åren utan att höja taxan, den
senaste taxehöjningen skedde 2002. De taxor som gäller för kollektivtrafiken
idag bedöms vara ett fördelaktigt alternativ mot att resa med egen bil.
Ledningskontoret instämmer i tekniska nämndens utlåtande.
Medborgarförslaget avslås.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget att sänka taxorna i kollektivtrafiken avslås.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-08-30
Dnr TN 2006/0849 00

TN § 205 Medborgarförslag. Busspriserna borde sänkas
Tekniska förvaltningen 2006-07-14
Au § 177

Camilla Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att busspriserna borde
sänkas. Motivet är att priserna är för höga och om priserna sänktes skull
flera ha råd att åka buss och ställa sina bilar.
Kollektivtrafiken på Gotland har i dag bland de lägsta taxorna om inte de
lägsta i Sverige. Gotlands kommun har under de sista åren genomfört en
stor utbyggnad av kollektivtrafiken och detta har skett utan att höja
taxorna. Den senast taxehöjningen var 2002-03-21
De taxor som gäller i kollektivtrafiken idag och med den utbyggnad som
gjorts bedöms kollektivtrafiken var ett klart alternativ mot resor med bil
avseende kostnader/priser.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att medborgarförslaget om att taxorna
i kollektivtrafiken skall sänkas avslås.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 27

2006-11-27

Gratis kollektivtrafik. Medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-09-30

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 322

•

Ledningskontoret 2006-10-10

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag vill att det ska vara gratis kollektivtrafik på
Gotland. Gratis för alla människor året runt. Och att
den då ska finaniseras genom skattepengar.
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.

Så att fler människor väljer bussen istället för att ta
bilen. För att spara på miljön. Så att alla kan röra sig
fritt på Gotland oavsett vilken inkomst dom har.

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 - 30

Namnteckning
Namnförtydligande

Pontus Jacobsson
Bogegatan 111
Postadress
621 43 Visby
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 322
Au § 288

Medborgarförslag. Gratis kollektivtrafik
KS2006/0462-53
- Medborgarförslag 2006-09-30
- Ledningskontoret 2006-10-10

Pontus Jakobsson har i medborgarförslag föreslagit att kollektivtrafiken på
Gotland ska vara gratis; d.v.s. skattefinansieras.
Med hänvisning till redan låga busspriser och att ökade kostnader ska undvikas
har ledningskontoret föreslagit att medborgarförslaget ska avstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

2006-10-10

1(1)
Dnr KS 2006/0462-53

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag om gratis kollektivtrafik på Gotland
för alla
Bakgrund
Pontus Jakobsson i Visby föreslår i ett medborgarförslag att kollektivtrafiken
på Gotland ska vara gratis och finansieras genom skattemedel. Motivet är att
fler människor ska välja att åka buss istället för bil för att spara på miljön
samt för att alla ska kunna röra sig fritt på Gotland oavsett vilken inkomst de
har.

Ledningskontorets bedömning
Ledningskontoret anser att det visserligen är en god tanke att få människor att
använda kollektivtrafiken istället för bilen. Dock skall kommunen vara
mycket restriktiv med införande av fria nyttigheter då det i princip alltid
medför ökad förbrukning och ökade kostnader. Under 2006 har det satsats
stora resurser på utökad och mer tillgänglig kollektivtrafik. Bedömningen är
att gratis kollektivtrafik inte är det mest angelägna området att satsa på för
tillfället.
Ett medborgarförslag som rör kollektivtrafiken ”Biljettpriserna för buss borde
sänkas” (dnr KS 2006/0229-53) kommer snart att behandlas politiskt.
Ledningskontorets bedömning av detta förslag är att Gotland idag har relativt
låga taxor för kollektivtrafiken vilket gör att det är ett fördelaktigt alternativ
mot att resa med egen bil.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget om gratis kollektivtrafik på Gotland för alla avslås.
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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 28

2006-11-27

Hastighetsbegränsning Follingbo backe.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-05-10

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 323

•

Ledningskontoret 2006-10-05

•

Tekniska nämnden 2006-09-27, § 225

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.

Jag tycker att hastigheten på vägsträckan
frånFollingbobacke och ner förbi bygdegårdskorsningen skall sänkas från 90 km/h till 70 km/h.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se bifogad bilaga.

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

2006 - 05 - 10

Namnteckning
Namnförtydligande

Åsa Jacobsson
Follingbo Klinte 271
Postadress
621 91 Visby
Adress

Från 90 km/h till 70 km/h.
Jag tycker att hastigheten på vägsträckan från Follingbobacke och ner förbi
bygdegårdskorsningen skall sänkas till 70 km/h.
Varje morgon och kväll korsar minst 10 ungdomar på väg till bussen denna ”90”väg då trafiken är som tätast.
Vägen är både bred och ganska rak, vilket lockar till högre hastighet än
tillåtna 90 km/h så det är bokstavligen med livet som insats man går över
där
Det har under årens lopp också skett många olyckor i korsningen, tyvärr några
med dödlig utgång.
Därför tycker jag att hastigheten skall sänkas från 90 km/h till 70 km/h
innan fler olyckor sker.
Follingbo den 10 maj 2006
Åsa Jakobsson

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 323
Au § 289

Medborgarförslag. Hastighetssänkning Follingbo backe
KS2006/0264-51
- Medborgarförslag 2006-05-10
- Tekniska nämnden 2006-09-27, § 225
- Ledningskontoret 2006-10-05

Åsa Jakobsson har i medborgarförslag föreslagit att den tillåtna hastigheten på
vägsträckan från Follingbo backe och ”bygdegårdskorsningen” ska sänkas från
90 till 70 km/timme av trafiksäkerhetsskäl.
Tekniska nämnden konstaterar att vägen ligger under Vägverkets ansvar och
avstyrker förslaget. Ledningskontoret instämmer i bedömningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

2006-10-05

1(1)
Dnr KS 2006/0264-51r

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Sänkt hastighet till 70 km/tim efter Follingbobacke
Åsa Jakobsson har i medborgarförslag anfört ”att hastigheten på vägsträckan
från Follingbobacke och ner förbi bygdegårdskorsningen skall sänkas från 90
km/tim till 70 km/tim”.
Tekniska nämnden har i yttrande dels anfört att den aktuella vägsträckan
bedöms ha en kvalité som enligt nämndens uppfattning uppfyller kraven på en
”90-väg” varför man inte rekommenderar en sänkning av högsta tillåtna
hastighet till 70 km/tim dels att vägverket är väghållare för den aktuella vägen
varför länsstyrelsen är beslutande myndighet i frågan.
Ledningskontoret instämmer i tekniska nämndens bedömning att
medborgarförslaget rör en verksamhet där beslutskompetensen åligger en
statlig myndighet varför frågan inte omfattas av den kommunala
kompetensen. I och med att saken ligger utanför fullmäktiges
befogenhetsområde skall medborgarförslaget avslås.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-09-27
Dnr TN 2006/0946 51

TN § 225 Medborgarförslag. Önskemål om hastighetssänkning
från Follingbobacke och förbi bygdegårdskorsningen
Tekniska förvaltningen 2006-09-05
Au § 192

Åsa Jacobsson föreslår i ett medborgarförslag att högsta tillåtna hastighet
från Follingbobacke, väg 143, och ner förbi bygdegårdskorsningen skall
sänkas till 70 km i timmen. Som motivering till förslaget anges bl a ”Varje
morgon och kväll korsar minst 10 ungdomar på väg till bussen denna 90väg då trafiken är som tätast. Vägen är både bred och rak, vilket lockar till
högre hastighet än tillåtna 90 km/h så det är bokstavligt med livet som
insats man går över där.”
Förvaltningens yttrande:
I anslutning till aktuell väg finns ingen samlad bebyggelse som motiverar
en sänkning av gällande hastighetsbegränsning. Körbanan är kompletterad
med vägrenar på båda sidorna och i korsningen mellan vägarna 143 och
628 är belysning monterad. Aktuell vägsträcka har en kvalité som enligt
vår uppfattning uppfyller kraven på en ”90-väg” varför förvaltningen inte
rekommenderar en sänkning av högsta tillåtna hastighet till 70 km/h.
Det är vägverket som är väghållare för väg 143 och det är länsstyrelsen
som är beslutande myndighet i frågan om tillåtna hastigheter.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Mot bakgrund av tekniska förvaltningens yttrande föreslås hos
kommunstyrelsen att medborgarförslaget avslås.

_____

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

2006-09-05

Göran Lindström

Tekniska nämnden
i Gotlands kommun

Medborgarförslag, sänk högsta tillåtna hastighet till 70 km vid
Follingbobacke
Medborgarförslag
Åsa Jacobsson föreslår att högsta tillåtna hastighet från Follingbobacke, väg
143, och ner förbi bygdegårdskorsningen skall sänkas till 70 km i timmen. Som
motivering till förslaget anger hon ”Varje morgon och kväll korsar minst 10
ungdomar på väg till bussen denna 90-väg då trafiken är som tätast. Vägen är
både bred och rak, vilket lockar till högre hastighet än tillåtna 90 km/h så det är
bokstavligt med livet som insats man går över där.” Vidare framför Åsa att det
under årens lopp skett många olyckor i korsningen.
Förvaltningens yttrande
I anslutning till aktuell väg finns ingen samlad bebyggelse som motiverar en
sänkning av gällande hastighetsbegränsning. Körbanan är kompletterad med
vägrenar på båda sidorna och i korsningen mellan vägarna 143 och 628 är
belysning monterad. Aktuell vägsträcka har en kvalité som enligt vår
uppfattning uppfyller kraven på en ”90-väg” varför förvaltningen inte
rekommenderar en sänkning av högsta tillåtna hastighet till 70 km/h.
Det är vägverket som är väghållare för väg 143 och det är länsstyrelsen som är
beslutande myndighet i frågan om tillåtna hastigheter.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta:
Till kommunstyrelsen som svar på medborgarförslaget om sänkt högsta tillåtna
hastighet på väg 143 till kommunstyrelsen överlämna denna skrivelse.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Tekn dir

Göran Lindström
Avd chef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 29

2006-11-27

Asfaltera promenadslingan längs ringmuren.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-05-16

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 324

•

Ledningskontoret 2006-10-05

•

Tekniska nämnden 2006-08-30, § 194

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.

Färdigställ en asfalterad promenadslinga runt hela
Visby ringmur. Gör en ordentlig uppsnyggning av
alla risbuskar o skräp, som förfular intrycket av en av
Visbys vackrate sevärdheter.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Framkomligheten i Öster och Nordergravar är
mycket dålig för personer med rörelsehinder och
familjer med barnvagn. Några informationstavlor är
placerade längs en stig, andra står placerade intill
muren. Borde vara en lockande turistupplevelse att
vandra (säkert) runt Visby ringmur; alla är nog inte
roade att åka minitågen.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2006 - 05 - 16

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Nygatan 53 A
621 56 Visby

Postadress

Klara Björkman

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 324
Au § 290

Medborgarförslag. Asfaltera promenadslingan längs ringmuren
KS2006/0265-31
- Medborgarförslag 2006-05-16
- Tekniska nämnden 2006-08-30, § 194
- Ledningskontoret 2006-10-05

Klara Björkman har i medborgarförslag föreslagit dels att promenadvägen längs
ringmuren ska asfalteras, dels att det området snyggas upp och risiga buskar och
skräp tas bort.
Tekniska nämnden har avstyrkt förslaget. Att asfaltera promenadvägen skulle
förändra karaktären på detta känsliga område, varför de naturliga obearbetade
stigarna ska behållas. Vegetationen längs muren röjs med lämna mellanrum; de
taggiga buskarna har stor betydelse för småfåglarna. Området städas också
emellanåt, numer med hjälp av skolelever. Nuvarande insatser bedöms trots allt
vara tillfredställande. Ledningskontoret instämmer i den bedömningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

2006-10-05

1(1)
Dnr KS 2006/0265-31

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Asfalterad promenadslinga runt ringmuren
Klara Björkman har i medborgarförslag anfört följande: ”Färdigställ en
asfalterad promenadslinga runt hela Visby ringmur. Gör en ordentlig
uppsnyggning av alla risbuskar o skräp som förfular intrycket av en av Visbys
vackraste sevärdheter”.
Som motivering anförs bl.a. följande: ”Framkomligheten i Öster- och
Nordregravar är mycket dålig för personer med rörelsehinder och familjer
med barnvagn.
Tekniska nämnden har i yttrande dels anfört att områdets karaktär skulle
förändras genom en asfaltering och anser att det är viktigt i den känsliga
miljön att de naturligt obearbetade stigare behålls dels att röjningar av
vegetationen görs med jämna mellanrum på sådant sätt att fågellivet inte
drabbas.
När det gäller städningen så görs den kontinuerligt men att resurserna är
begränsade för att hålla området i toppkvalitet.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning att den känsliga yttre
medeltida murmiljön skulle förändras på ett negativt sätt om en asfalterad
promenadväg skulle anläggas vid de muravsnitt som i dag inte har anlagda
promenadvägar, dvs Norder- och Östergravar. Ledningskontoret anser också
att skötseln av området hålls på en acceptabel nivå med hänsyn till befintliga
kommunala resurser.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-08-30

Dnr TN 2006/0964 00

TN § 194 Medborgarförslag. Asfaltera promenadslingan runt
Ringmuren
Tekniska förvaltningen 2006-06-19
Au § 166

Klara Björkman framför i ett medborgarförslag följande:
”Färdigställ en asfalterad promenadslinga runt hela Visby ringmur. Gör en
ordentlig uppsnyggning av alla risbuskar och skräp som förfular intrycket
av en av Visbys vackraste sevärdheter”.
Förvaltningens yttrande:
Tekniska förvaltningen har i dagsläget ingen intention att asfaltera i detta
område. Karaktären i området skulle därmed förändras och det är viktigt
att i en sådan känslig miljö behålla de naturliga obearbetade stigar som
finns.
Beträffande skötseln av vegetationen så görs röjningar med jämna
mellanrum. Vegetationen består bland annat av lägre taggiga buskar som är
mycket viktiga för att behålla småfågelbeståndet. Därför måste röjningar
göras med omtanke.
Städning sker kontinuerligt och på våren numera en återkommande städdag
för skolorna där detta område är med som arbetsfält. Städning är en
naturlig följd av oönskad nedskräpning som varierar kraftigt. Resurser för
att hålla områdena runt staden i absolut toppkvalitet är begränsade och att
dessutom anpassa dessa mot det varierade trycket är svårt. Förvaltningen
bedömer att kvaliteten på arbetet motsvarar intentionerna.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att medborgarförslaget avslås.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

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

Justerare

Utdragsbestyrkare

2006-06-19

Suzanne Edström

Tekniska nämnden
i Gotlands kommun

Medborgarförslag, asfaltera promenadslingan runt Ringmuren
Klara Björkman framför i ett medborgarförslag följande:
”Färdigställ en asfalterad promenadslinga runt hela Visby ringmur. Gör en
ordentlig uppsnyggning av alla risbuskar och skräp som förfular intrycket av en av
Visbys vackraste sevärdheter.”
Yttrande:
Tekniska förvaltningen har i dagsläget ingen intension att asfaltera i detta område.
Karaktären i området skulle därmed förändras och det är viktigt att i en sådan
känslig miljö behålla de naturliga obearbetade stigar som finns.
Beträffande skötseln av vegetationen så görs röjningar med jämna mellanrum.
Vegetationen består bland annat av lägre taggiga buskar som är mycket viktiga för
att behålla småfågelbeståndet. Därför måste röjningar göras med omtanke.
Städning sker kontinuerligt och på våren finns numera en återkommande städdag
för skolorna där detta område är med som arbetsfält. Städning är en naturlig följd
av oönskad nedskräpning som varierar kraftigt. Resurser för att hålla områdena
runt staden i absolut toppkvalitet är begränsade och att dessutom anpassa dessa
mot det varierade trycket är svårt. Vi bedömer att kvaliteten på arbetet motsvarar
intensionerna.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen:
Att avslå medborgarförslaget.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Tekn dir

Göran Lindström
Avd chef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 30

2006-11-27

Gratis sophämtning för bygdegårdsföreningar. Medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-05-16

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 325

•

Ledningskontoret 2006-10-06

•

Tekniska nämnden 2006-09-27, § 222

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Se bilaga

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

Se bilaga

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

2006 - 05 - 16

Namnteckning
Namnförtydligande

Yvonne Winarve
Ronehamnsv. 5 b
Postadress
620 12 Hemse
Adress

Till kommunstyrelsen
Mitt förslag är att Gotlands kommun är generösa och bjuder samtliga
bygdegårdsföreningar på sophämtningen!
Det är ett problem för oss att betala för tomma säckar flera veckor
under året. När man sen har en aktivitet och får ihop några säcka då
får man betala extra, 87 kronor/säck, för det.
Vi jobbar som dårar ideellt i föreningarna för att få ihop till
uppvärmningen och annat men den där sophämtningen tar hela
förtjänsten vid en uthyrning. För att slippa detta måste vi åka runt i
socknen med våra säckar och fråga folk om de har en ledig soptunna.
Dessutom hämtar man inte papper vid offentliga lokaler av någon
anledning.
Detta övergår r mitt förstånd. Varför gör man inte det? Det blir ju
massor av papper och kartonger från bygdegården.
Med förhoppning om att detta ärende behandlas snabbt i smidiga
Gotland.
Rone den 17 maj 2006
Yvonne Winarve
Ordförande i Rone nya bygdegårdsförening

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 325
Au § 291

Medborgarförslag: Gratis sophämtning för bygdegårdsföreningar
KS2006/0268-45
- Medborgarförslag 2006-05-17
- Tekniska nämnden 2006-09-27, § 222
- Ledningskontoret 2006-10-06

Yvonne Winarve har i medborgarförslag föreslagit att bygdegårdsföreningar ska
få gratis sophämtning. Hon ifrågasätter också varför bygdegårdar inte omfattas av
pappersinsamlingen.
Tekniska nämnden har inte tagit ställning i sak men framhållit frågans prejudicerande betydelse och behovet av anslagsförstärkning, om ett bifall skulle övervägas, för att inte övervältra kostnaderna på resten av renhållningskollektivet. Ett
normalt abonnemang för en bygdegård kostar ca 2 500 kr per år för hämtning av
190 liters kärl var 14:e dag. Med kalkylerade 60 aktiva bygdegårdar skulle subventionen kosta 150 000 kr per år för hushållssopor. Avgiften för hämtning av
återvinningsmaterial är betydligt lägre för att stimulera till sortering.
Ledningskontoret har föreslagit att frågan om att införa en typ av abonnemang att renhållningen hämtar avfall och återvinningsmaterial vid anrop från
bygdegårdsföreningarna m.fl. - ska utredas i samband med den översyn av
renhållningstaxan som ska ske 2007. Medborgarförslaget föreslås bifallas på det
sättet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att, i samband med översyn av renhållningstaxan under 2007, se över möjligheterna att införa ett abonnemang som gör det
möjligt för bygdegårds- m.fl. föreningar att använda sig av separata
hämtningar.

2006-10-06

1(2)
KS 2006/0268-45

Ledningskontoret
Anders Gripne

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att kommunen ska bjuda samtliga
bygdegårdsföreningar på sophämtningsavgiften
Medborgarförslaget
Yvonne Winarve föreslår 2006-05-17 att Gotlands kommun ska vara generösa
och bjuda samtliga bygdegårdsföreningar på sophämtningen. Idag är det ett
problem för bygdegårdsföreningarna att de får betala för tomma säckar flera
veckor under året för att sedan få betala extra när en aktivitet kräver flera
sopsäckar. Avgiften för sophämtningen blir då stor jämfört med förtjänsten av
aktiviteten.
Ytterligare en fråga i medborgarförslaget avser varför inte papper hämtas vid
offentliga lokaler i samband med sophämtningen.
Tekniska nämndens synpunkter
Tekniska nämnden (TN) beslutade 2006-09-27, § 222, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. TN sammanfattar med att
gratis sophämtning för alla bygdegårdar skulle kosta omkring 150 000 kr per
år att genomföra. Om förslaget bifalles måste motsvarande skattemedel
tillföras renhållningens ekonomi då den inte bör belasta övriga kunder i
renhållningskollektivet.
Tekniska förvaltningen skriver att renhållningstaxan inte är anpassad för den
typ av verksamhet som bygdegårdarna bedriver då det inte finns några
abonnemang där man kan avstå från att lämna sopor vid vissa hämtningar och
lämna större mängder vid andra. Således uppstår en kostnad för kontroll av
om sopkärlen är tomma eller ej vid varje hämttillfälle.
När det gäller frågan om hämtning av återvinningsmaterial (tidningar och
förpackningar av metall, plast och papper) skriver tekniska förvaltningen att
föreningar kan få detta mot en avgift vilken är betydligt lägre än motsvarande
avgift för hämtning av sopor. För att slippa avgiften krävs att man själv
transporterar sitt återvinningsmaterial till en återvinningscentral.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Plusgiro

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

Ledningskontorets överväganden
Principen bakom avgifterna som gäller för renhållningsverksamheten är att de
ska motsvara självkostnaden, d v s de kostnader som genereras av
verksamheten. Därför är det logiskt att även bygdegårdsföreningarna betalar
en avgift som motsvarar de kostnader hämtningen av sopor och
återvinningsmaterial orsakar. Om bygdegårdsföreningarna ska avgiftsbefrias
så bör renhållningsverksamheten tillföras skattemedel.
Ett alternativ är att erbjuda bygdegårdsföreningarna en utvecklad form av
abonnemang där föreningen inför varje hämtningstillfälle fick anmäla om
sopor och återvinningsmaterial ska hämtas och debiteras separat för detta
motsvarande beräknad självkostnad. Det skulle kunna vara valbart för berörda
föreningar att ha ett vanligt abonnemang eller denna nya form av
abonnemang. Idag är kostnaden för att beställa separata hämtningar för dyr
vilket gör att det redan vid ett fåtal hämtningar kostar lika mycket som en
regelbunden hämtning.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden får i uppdrag att se över
införande av ett abonnemang som gör det möjligt för bygdegårdar m fl att
använda sig av separata hämtningar. Detta kan ske i samband med den
översyn av renhållningstaxan som planeras under 2007 då justering görs för
hämtning av komposterbart avfall.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Tekniska nämnden får i uppdrag att, i samband översyn av renhållningstaxan
under 2007, se över införande av ett abonnemang som gör det möjligt för
bygdegårdar m fl att använda sig av separata hämtningar.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-09-27

Dnr TN 2006/0965 45

TN § 222 Medborgarförslag. Fri sophämtning till
bygdegårdsföreningar
Tekniska förvaltningen 2006-08-21
Au § 189

I ett medborgarförslag vill Yvonne Winarve att Gotlands kommun
erbjuder gratis sophämtning för alla bygdegårdsföreningar. Bygdegårdarna
måste ofta lämna extrasäckar eftersom det vid olika aktiviteter uppstår
mycket sopor, men däremellan inga sopor alls.
Fråga ställs också varför man inte hämtar papper vid offentliga lokaler.
Förvaltningens överväganden:
Renhållningstaxan är inte anpassad för den typen av verksamhet som
bygdegårdarna bedriver. Det finns inget abonnemang där man kan avstå
från att lämna sopor vid somliga hämttillfällen och sedan lämna större
mängder under andra tillfällen. Det är svårt att konstruera ett sådant
abonnemang eftersom sopbilen ändå måste besöka fastigheten vid varje
hämttillfälle för att kontrollera om sopor finns i sopkärlet. Därmed uppstår
det en kostnad även om det inte finns några sopor att hämta.
Förslaget att Gotlands kommun borde erbjuda gratis sophämtning för alla
bygdegårdar innebär en kostnad för kommunen om ca 150 000 kr per år.
Ett normalt abonnemang för en bygdegård är hämtning av 190 liters kärl
var 14:e dag och kostar ca 2 500 kr per år. Kalkylen bygger på antagandet
att det finns ca 60 bygdegårdar som är aktiva under hela året.
Hämtning av återvinningsmaterial såsom tidningar och förpackningar av
metall, plast och papper är kostnadsfri för hushåll, medan företag,
verksamheter och föreningar kan få hämtning mot avgift. Avgifterna för
hämtning av återvinningsmaterial är betydligt lägre än motsvarande för
hämtning av sopor. Det finns därmed ett ekonomiskt incitament att välja
att sortera sitt återvinningsmaterial. Att hämta gratis vid bygdegårdar och
andra föreningar skulle försämra verksamhetens ekonomi. Det finns ett
stort antal ideella föreningar på Gotland och det är svårt att överblicka
konsekvenserna av ett sådant beslut. Dessutom finns redan idag
möjligheten till att slippa hämtningsavgift för sitt återvinningsmaterial
genom att själv transportera det till närmaste återvinningscentral.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-09-27

TN § 222 forts
Sammanfattning:
Gratis sophämtning för alla bygdegårdar skulle kosta omkring 150 000 kr
per år att genomföra. Om kommunstyrelsen beslutar om att bifalla
förslaget måste kommunstyrelsen också besluta om att tillföra
motsvarande skattemedel till renhållningens ekonomi. Finansieringen bör
inte åvila de övriga kunderna i renhållningskollektivet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Förvaltningens yttrande över medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF driftavd
Kommunstyrelsen/KF+handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

1(2)
Datum
2006-08-21

Dnr: TN 2006/0965-45

Tekniska förvaltningen
Handläggare

Anders Lindholm

Tekniska nämnden
Gotlands kommun

Medborgarförslag från Yvonne Winarve - Fri sophämtning till bygdegårdsföreningar
Ärende
I ett medborgarförslag vill Yvonne Winarve att Gotlands kommun erbjuder
gratis sophämtning för alla bygdegårdsföreningar. Bygdegårdarna måste ofta
lämna extrasäckar eftersom det vid olika aktiviteter uppstår mycket sopor, men
däremellan inga sopor alls.
Dessutom frågar hon varför man inte hämtar papper vid offentliga lokaler.
Förvaltningens överväganden
Renhållningstaxan är inte anpassad för den typen av verksamhet som bygdegårdarna bedriver. Det finns inget abonnemang där man kan avstå från att lämna sopor vid somliga hämttillfällen och sedan lämna större mängder under
andra tillfällen. Det är svårt att konstruera ett sådant abonnemang eftersom
sopbilen ändå måste besöka fastigheten vid varje hämttillfälle för att kontrollera om sopor finns i sopkärlet. Därmed uppstår det en kostnad även om det inte
finns några sopor att hämta.
Förslaget att Gotlands kommun borde erbjuda gratis sophämtning för alla bygdegårdar innebär en kostnad för kommunen om ca 150 000 kr per år. Ett normalt abonnemang för en bygdegård är hämtning av 190 liters kärl var 14:e dag
och kostar ca 2 500 kr per år. Kalkylen bygger på antagandet att det finns ca
60 bygdegårdar som är aktiva under hela året.
Hämtning av återvinningsmaterial såsom tidningar och förpackningar av metall, plast och papper är kostnadsfri för hushåll, medan företag, verksamheter
och föreningar kan få hämtning mot avgift. Avgifterna för hämtning av återvinningsmaterial är betydligt lägre än motsvarande för hämtning av sopor. Det
finns därmed ett ekonomiskt incitament att välja att sortera sitt återvinningsmaterial. Att hämta gratis vid bygdegårdar och andra föreningar skulle försämra verksamhetens ekonomi. Det finns ett stort antal ideella föreningar på Gotland och det är svårt att överblicka konsekvenserna av ett sådant beslut. Dessutom finns redan idag möjligheten till att slippa hämtningsavgift för sitt återvinningsmaterial genom att själv transportera det till närmaste återvinningscentral.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Sammanfattning
Gratis sophämtning för alla bygdegårdar skulle kosta omkring 150 000 kr per
år att genomföra. Om kommunstyrelsen beslutar om att bifalla förslaget måste
kommunstyrelsen också besluta om att tillföra motsvarande skattemedel till
renhållningens ekonomi. Finansieringen bör inte åvila de övriga kunderna i
renhållningskollektivet.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Teknisk direktör

Göran Blomgren
Driftchef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 31

2006-11-27

Anlägg en folkpark. Medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-05-31

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 326

•

Ledningskontoret 2006-10-02

•

Kultur- och fritidsnämnden 2006-09-12, § 83

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.

Anlägg en folkpark med inne och utedansbana.
Tre alternativa platser: Norr om Gustafsvik, ovanför
Flundreviken, söder om Norra Törneqior, alternativt
mellan Bogen 1 och Furulund där det redan finns en
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Visby saknar en folkpark. En av fördelarna med en
sådan skulle vara att mindre bemedlade personer
kan roa sig för en billig penning. Den skulle kunna
ge inkomstmöjligheter för olika föreingar. De
nämnda platserna skulle få en speciell och positiv
prägel.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2006 - 05 - 3 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Fredrik Lönngren
Jungmansgatan 153
Postadress
621 52 Visby
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 326
Au § 292

Medborgarförslag: Anlägg en folkpark
KS2006/0285-76
- Medborgarförslag 2006-05-31
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-09-12, § 83
- Ledningskontoret 2006-10-02

Fredrik Lönngren har i medborgarförslag föreslagit att en folkpark med inne- och
utedansbanor ska anläggas i Visby. Tre förslag på platser nämns. En fördel anser
han vara att ”mindre bemedlade” personer då kan roa sig till ett överkomligt pris.
Kultur- och fritidsnämnden har tillstyrkt förslaget och begär uppdrag att utreda
det. Ledningskontoret tillstyrker nämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget bifalls på så sätt att kultur- och fritidsnämnden får i
uppdrag att utreda frågan om anläggande av en folkpark i Visby.

Datum 2006-10-02

1(2)
Dnr

Ledningskontoret
Göran Lindbom

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Anläggande av en folkpark med inne och
utedans i Visby.
Fredrik Lönngren, Visby har till Kommunfullmäktige inlämnat ett
medborgarförslag som innebär att Kommunfullmäktige ska besluta att
anlägga en folkpark med inne- och utescener. Tre alternativa platser föreslås:
Norr om Gustavsvik ovanför Flundreviken, söder om Stora Törnekvior
alternativt mellan Bogen 1 och Furulund där det redan finns en dansbana.
Som motiv anförs: ”Visby saknar en folkpark. En av fördelarna med en sådan
skulle vara att mindre bemedlade personer kan roa sig för en billig penning.
Den skulle kunna ge inkomstmöjligheter för olika föreningar. De nämnda
platserna skulle få en speciell och positiv prägel”.

Kultur- och fritidsnämnden är positiv till medborgarförslaget och begär ett
uppdrag från Kommunstyrelsen att utreda om och hur det kan förverkligas.
Som motiv för sitt ställningstagande anges:
- Medborgarförslaget ligger helt i linje med intentionerna i förslaget till
Översiktsplan Visby. Härvid bör dock beaktas de olägenheter som
tillfälliga arrangemang som tivoli, cirkus, utomhuskonserter m m
medför för bl a tätortstrafiken i Visbys centrala delar.
- Informationssamhället tycks ge allt färre tillfällen och mötesplatser
utomhus där allmänheten erbjuds stimulerande möjligheter att träffas
och ha trevligt tillsammans, på det sätt som folkparkerna ger
förutsättningar för, dvs dit man inte kommer för att vara publik eller
åhörare, utan för att själv aktiveras.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

2

Övervägande

Eftersom Kultur- och fritidsnämnden är positiv till medborgarförslaget och
begär ett utredningsuppdrag för att bedöma om och hur det kan förverkligas
bör ett sådant uppdrag utgå men kanske inte från kommunstyrelsen utan
direkt från Kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden får uppdraget att
utreda om och hur medborgarförslaget kan förverkligas och att
medborgarförslaget därmed är besvarat.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2006-09-12

KFN § 83
Medborgarförslag, att anlägga en folkpark i Visby
Dnr: KS 2006/0285, KFN 2006/153

Kommunstyrelsen begär Kultur- och fritidsnämndens yttrande senast 2006-0925 i följande ärende:
Fredrik Lönngren, Visby har till Kommunfullmäktige inlämnat ett
medborgarförslag, daterat 2006-05-31, att KF beslutar att anlägga en folkpark
med inne- och utescener. Tre alternativa platser föreslås: Norr om Gustavsvik
ovanför Flundreviken, söder om Stora Törnekvior alternativt mellan Bogen 1
och Furulund där det redan finns en dansbana.
Som motiv anförs: ”Visby saknar en folkpark. En av fördelarna med en sådan
skulle vara att mindre bemedlade personer kan roa sig för en billig penning. Den
skulle kunna ge inkomstmöjligheter för olika föreningar. De nämnda platserna
skulle få en speciell och positiv prägel”.
Motiv för beslut:
- Medborgarförslaget ligger helt i linje med intentionerna i förslaget till
Översikts-plan Visby. Härvid bör dock beaktas de olägenheter som tillfälliga
arrangemang som tivoli, cirkus, utomhuskonserter m m medför för bl a
tätortstrafiken i Visbys centrala delar.
- Informationssamhället tycks ge allt färre tillfällen och mötesplatser utomhus
där allmänheten erbjuds stimulerande möjligheter att träffas och ha trevligt
tillsam-mans, på det sätt som folkparkerna ger förutsättningar för, dvs dit
man inte kommer för att vara publik eller åhörare, utan för att själv aktiveras.

Kultur- och fritidsnämndens beslut:
•

Att nämnden är positiv till medborgarförslaget och begär ett uppdrag från
Kommunstyrelsen att utreda om och hur det kan förverkligas.

____

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 32

2006-11-27

Gatunummerskyltar vid kv. Stäven i Visby
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-07-06

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 327

•

Ledningskontoret 2006-09-25

•

Tekniska nämnden 2006-08-30, § 195

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.

Sätt upp gatunummerskyltar vid infarterna till
Stävens parkering från Allégatan.

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

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

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

2006 - 07 - 06

Namnteckning
Namnförtydligande

Fredrik Lönngren
Jungmansgatan 153
Postadress
621 52 Visby
Adress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 327
Au § 293

Medborgarförslag. Gatunummerskyltar vid kv Stäven i Visby
KS2006/0371-31
- Medborgarförslag 2006-07-06
- Tekniska nämnden 2006-08-30, § 195
- Ledningskontoret 2006-09-25

Fredrik Lönngren har i medborgarförslag föreslagit att skyltar med gatunummer
ska sättas upp vid infarterna till parkeringen i kv. Stäven för att underlätta för
besökande.
Tekniska nämnden föreslår att förslaget överlämnas till GotlandsHem som såsom
fastighetsägare får bedöma behovet av vägvisning.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget överlämnas till AB GotlandsHem.

1(1)
2006-09-25

Dnr 2006/0371-31

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag: Sätt upp gatunummerskyltar vid infarterna vid Stävens parkering från Allégatan
Bakgrund
Fredrik Lönngren föreslår i ett medborgarförslag att gatunummerskyltar skall
sättas upp vid infarterna till Stävens parkering från Allégatan.
Bedömning
Tekniska nämnden har i ett yttrande 2006-08-30 (§ 195) redogjort för att när
det gäller vägvisning till bostadsparkeringar där kommunen inte är huvudman
är det upp till fastighetsägaren att bedöma behovet av vägvisning, och föreslår
därför att medborgarförslaget skall överlämnas till AB GotlandsHem.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget överlämnas till AB GotlandsHem
• Fredrik Lönngren meddelas ovanstående.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-08-30
Dnr TN 2006/1319 35

TN § 195 Medborgarförslag. Gatunamnsskyltar vid kv Stäven i
Visby
Tekniska förvaltningen 2006-07-11
Au § 167

Fredrik Lönngren föreslår i ett medborgarförslag ”Sätt upp
gatunummerskyltar vid infarterna till Stävens parkering från Allégatan”.
Förvaltningens yttrande:
Inom detaljplanelagda områden och där kommunen är huvudman monterar
förvaltningen upp gatunamnsskyltar i gatukorsningar och andra strategiska
ställen. När det gäller vägvisning till bostadsparkeringar där kommunen
inte är huvudman för anläggningen är det upp till fastighetsägaren att
bedöma behovet av vägvisning. Det är i det här fallet GotlandsHem som är
fastighetsägare.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att överlämna medborgarförslaget
angående gatunummerskyltar på Allégatan till GotlandsHem för
prövning och eventuell åtgärd.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

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

Justerare

Utdragsbestyrkare

2006-07-11

Tekniska nämnden i
Göran Lindström

Gotlands kommun

Gatunamnsskyltar vid kv Stäven i Visby, Medborgarförslag
Fredrik Lönngren, Visby, föreslår i ett medborgarförslag ”Sätt upp
gatunummerskyltar vid infarterna till Stävens parkering från Allégatan.”
Förvaltningens yttrande:
Inom detaljplanelagda områden och där kommunen är huvudman monterar
förvaltningen upp gatunamnsskyltar i gatukorsningar och andra strategiska
ställen. När det gäller vägvisning till bostadsparkeringar där kommunen inte är
huvudman för anläggningen är det upp till fastighetsägaren att bedöma behovet
av vägvisning. Det är i det här fallet Gotlandshem som är fastighetsägare.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen
föreslå fullmäktige besluta:
Överlämna medborgarförslaget angående gatunummerskyltar på Allégatan till
Gotlandshem för prövning och eventuell åtgärd.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Tekn dir

Göran Lindström
Avd chef
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Biologisk rening av vatten m.m.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-08-10

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 328

•

Ledningskontoret 2006-10-06

•

Tekniska nämnden 2006-09-27, § 223

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.

Vi föreslår att vattnet som behandlast i reningsverken går vidare till dammar med
biologisk rening för att sen användas till bevattning av energigrödor som t.ex. salix,
Hampa och skogsodling på nedlagda åkrar.
Vi föreslår också att det blir separat biogasutvinning från slammet (så kan vi köra
bilarna på på gasen) och gödsla energigrödor med slammet.

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

Vi vill ha slut på utsläppen från reningsverken i Ljugarn och Katthammarsvik. Utsläppen fungerar unefär som att ge en sjuk människa fel medicin – det gör bara sjukdomen
värre. Så är det med havet utanför Gotland eftersom det är några hälsoprodukter direkt
som kommer från ”reningsverken”. Vad vi förstått transporteras slammet idag till
Visby för sambehandling med det slammet vilket gör att det nedsmutsas och inte kan
återföras som en resurs i odling. Ska Gotland vara en ekokommun? Lev då upp till det
och håll inte bara på med tomt prat! Nu har vi chansen att visa att Gotland verkligen
bryr sig om Östersjön.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2006-08-10
Namnförtydligande

Sigvard Henriksson
Box 105
Postadress

623 21 Ljugarn
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 328
Au § 294

Medborgarförslag: Biologisk rening av vatten m.m.
KS2006/0370-35
- Medborgarförslag 2006-08-10
- Tekniska nämnden 2006-09-27, § 223
- Ledningskontoret 2006-10-06

För att få slut på utsläppen från reningsverken i Katthammarsvik och Ljugarn har
Sigvard Henriksson i medborgarförslag föreslagit att vattnet, som behandlas i
reningsverken, ska renas biologiskt – i dammar – och användas för bevattning av
energigrödor. Han har också föreslagit att biogas ska utvinnas ur slammet.
Tekniska nämnden har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med
dess redogörelse för aktuella förhållanden när det gäller rening av avloppsvatten
och hantering av slammet. Eftersom tekniken är gammal och inte uppfyller dagens
krav på rening av avloppsvatten planerar tekniska nämnden inte att bygga några
fler dammar. Ledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med tekniska nämndens redogörelse.

1(1)
2006-10-06

Dnr 2006/0370-35

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag: Stoppa utsläppen från reningsverken
Bakgrund
Sigvard Henriksson föreslår i ett medborgarförslag att vattnet som behandlats
i reningsverken (Ljugarn och Katthammarsvik) går vidare till dammar med
biologisk rening för att sedan användas till bevattning av energigrödor som
t ex salix, hampa och skogsodling på nedlagda åkrar. Vidare föreslås att det
blir separat biogasutvinning från slammet så att bilar kan köras på gasen och
att energigrödor kan gödslas med slammet.
Bedömning
Tekniska nämnden har i ett yttrande 2006-09-27 (§ 223) konstaterat att bevattning med avloppsvatten redan sker på Gotland, och redovisat vilka förutsättningar som gäller för behandling av avloppsvatten i dammar. Av redovisningen framgår också att reningsverken i Katthammarsvik och Ljugarn uppfyller
myndigheternas krav, att det pågår en översyn av avloppsförsörjningen på
hela Gotland samt hur slammet idag omhändertas. Tekniska nämnden föreslår
att medborgarförslaget skall anses besvarat genom lämnad redovisning.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Som svar på ingivet medborgarförslag överlämnas tekniska nämndens
redovisning i ärendet.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-09-27
Dnr TN 2006/1295 35

TN § 223 Medborgarförslag. Stoppa utsläppen från
reningsverken
Tekniska förvaltningen 2006-08-24
Au § 190

Förslaget innebär kortfattat att utsläppen från reningsverken i Ljugarn och
Katthammarsvik ska upphöra och ersättas av behandling i dammar med
biologisk rening innan det släpps ut i Östersjön alternativt användas för
bevattning av energigrödor mm. Föreslås även att utvinna biogas ur
slammet för att köra bilarna på gasen och gödsla energigrödor som salix
och Hampa.
För närvarande har inte Tekniska förvaltningen några planer på att bygga
fler dammar för behandling av avloppsvatten. Tekniken är gammal och har
använts sedan 50-talet. Biologiska dammar uppfyller inte dagens krav på
rening av avloppsvatten. De anläggningar som ännu är i drift har
kompletterats med lagringsdammar och/eller kemisk fällning.
Att använda avloppsvatten för bevattning görs redan på Gotland.
Myndigheterna hyser en dock farhåga för smittspridning och förorening av
vattendrag, och grundvatten, så verksamheten är hårt reglerad.
Att anlägga dammar är utrymmeskrävande och speciella förutsättningar
krävs med ett bra djup till berg och grundvatten och tät lera. Det är svårt
att hitta områden på Gotland som lämpar sig för det.
De reningsverk som finns i Katthammarsvik och i Ljugarn uppfyller
myndigheternas krav, och det vatten som släpps ut därifrån är bland annat
renat med avseende på syreförbrukande ämnen och fosfor.
Det pågår en översyn av avloppsförsörjningen på hela Gotland.
Efterfrågan på kommunal VA-försörjning har ökat de sista åren, samtidigt
som myndigheternas krav på avloppsreningsverken utifrån miljöbalken har
ökat och kan bedömas öka ytterligare i framtiden.
Allt slam som produceras på Gotland avvattnas vid Klintehamns eller
Visby avloppsreningsverk. I Visby torkas slammet till pellets och används
som bränsle i Cementas fabrik i Slite. Där ersätter det torkade slammet kol
som är en ändlig resurs. Slammet från reningsverken på Gotland innehåller
för mycket koppar för att överlåtas till jordbruksändamål och det beror på
den vattenkvalitet som finns på Gotland som löser ut koppar från
kopparrören. Det är ett långsiktigt arbete med att ersätta koppar med andra
material.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2006-09-27

TN § 223 forts
Om slammet hade hållit godkänd kvalitet så finns det dessutom många
restriktioner från jordbrukets sida för att ta emot slam. På mark där slam
har lagts ut läggs det flera års karens innan den åter får användas för
jordbruksproduktion.
I Visby behandlas slammet i en rötkammare. Gasen används dels för
torkning av slammet, dels som tillskottsenergi till fjärrvärmenätet.

Tekniska nämndens beslut
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att medborgarförslaget anses besvarat
genom tekniska förvaltningens yttrande.

_____

Protokollsutdrag:
TF driftavd
Kommunstyrelsen/KF+handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

2006-08-24
Tekniska förvaltningen
Driftavdelningen

Tekniska nämnden

Remissvar ang. medborgarförslag ”Stoppa utsläppen från reningsverken”
KS dnr 2006/0370-35
Förslaget innebär kortfattat att utsläppen från reningsverken i Ljugarn och
Katthammarsvik ska upphöra och ersättas av behandling i dammar med
biologisk rening innan det släpps ut i Östersjön alternativt användas för
bevattning av energigrödor mm. Föreslås även att utvinna biogas ur slammet
för att köra bilarna på gasen och gödsla energigrödor som salix och Hampa.
För närvarande har inte Tekniska förvaltningen några planer på att bygga fler
dammar för behandling av avloppsvatten. Tekniken är gammal och har använts
sedan 50-talet. Biologiska dammar uppfyller inte dagens krav på rening av
avloppsvatten. De anläggningar som ännu är i drift har kompletterats med
lagringsdammar och/eller kemisk fällning.
Att använda avloppsvatten för bevattning görs redan på Gotland.
Myndigheterna hyser en dock farhåga för smittspridning och förorening av
vattendrag, och grundvatten, så verksamheten är hårt reglerad.
Att anlägga dammar är utrymmeskrävande och speciella förutsättningar krävs
med ett bra djup till berg och grundvatten och tät lera. Det är svårt att hitta
områden på Gotland som lämpar sig för det.
De reningsverk som finns i Katthammarsvik och i Ljugarn uppfyller
myndigheternas krav, och det vatten som släpps ut därifrån är bland annat
renat med avseende på syreförbrukande ämnen och fosfor.
Det pågår en översyn av avloppsförsörjningen på hela Gotland. Efterfrågan på
kommunal va-försörjning har ökat de sista åren, samtidigt som myndigheternas
krav på avloppsreningsverken utifrån miljöbalken har ökat och kan bedömas
öka ytterligare i framtiden.
Allt slam som produceras på Gotland avvattnas vid Klintehamns eller Visby
avloppsreningsverk. I Visby torkas slammet till pellets och används som
bränsle i Cementas fabrik i Slite. Där ersätter det torkade slammet kol som är
en ändlig resurs. Slammet från reningsverken på Gotland innehåller för mycket
koppar för att överlåtas till jordbruksändamål och det beror på den
vattenkvalitet som finns på Gotland som löser ut koppar från kopparrören. Det
är ett långsiktigt arbete med att ersätta koppar med andra material.

Postadress

621 81 VISBY

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bremergränd 1

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se/tf

Visby

0498-26 99 55 (telefax)

tekniska.forvaltningen@tf.gotland.se

Bankgiro

Postgiro

339-8328

18 97 50-3

2006-08-24
Tekniska förvaltningen
Driftavdelningen

Om slammet hade hållit godkänd kvalitet så finns det dessutom många
restriktioner från jordbrukets sida för att ta emot slam. På mark där slam har
lagts ut läggs det flera års karens innan den åter får användas för
jordbruksproduktion.
I Visby behandlas slammet i en rötkammare. Gasen används dels för torkning
av slammet, dels som tillskottsenergi till fjärrvärmenätet.
Tekniska förvaltningen föreslår att medborgarförslaget är besvarat i och med
denna skrivelse.

Tekniska förvaltningen

Göran Blomgren
Driftchef

Postadress

621 81 VISBY

Ulrika Jägerup
Driftingenjör

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bremergränd 1

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se/tf

Visby

0498-26 99 55 (telefax)

tekniska.forvaltningen@tf.gotland.se

Bankgiro

Postgiro

339-8328

18 97 50-3
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Bojkotta varor från Israel och slopa utbyte.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-08-01 (likalydande)

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-10-30, § 329

•

Ledningskontoret 2006-10-06

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.

Jag yrkar att Gotlands kommun skall bojkotta
israeliska varor. Bojkotten skall inkludera idrottsligt
och kulturellt utbyte.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se bifogat dokument.

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

2006 - 08 - 0 1

Namnteckning
Namnförtydligande

August Eliasson
Hejnum Suderbys 175
Postadress
620 43 Tingstäde
Adress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag yrkar att Gotlands kommun skall bojkotta
israeliska varor. Bojkotten skall inkludera idrottsligt
och kulturellt utbyte.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se bifogat dokument.

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

2006 - 08 - 0 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Wictor Johansson
Snäckers Kappelshamn
Postadress
620 34 Lärbro
Adress

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

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-17

Ks § 329
Au § 295

Medborgarförslag. Bojkotta varor från Israel och slopa utbyte
KS2006/0385-10
- Medborgarförslag 2006-08-01
- Ledningskontoret 2006-10-06

August Eliasson och Wictor Johansson har i likalydande medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun ska bojkotta israeliska varor och inte heller ha något
idrottsligt eller kulturellt utbyte med landet.
Ledningskontorets bedömning är att förslaget är att betrakta som en utrikespolitisk
manifestation. Det ligger därmed utanför kommunens befogenhetsområde och
föreslås avstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslagen avslås.

2006-10-06

1(1)
Dnr KS 2006/0385-10

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Bojkott av israeliska varor även innefattande
idrottsligt och kulturellt utbyte
August Elisason och Wictor Johansson har i varsitt likalydande
medborgarförslag anfört följande: ”Jag yrkar att Gotlands kommun skall
bojkotta israeliska varor. Bojkotten skall inkludera idrottsligt och kulturellt
utbyte”.
Som motivering har en längre dokument bifogats.
Ledningskontoret bedömer att innehållet i medborgarförslaget har till syfte att
visa solidaritet med det palestinska folket varför det har ett klart
utrikepolitiskt syfte som faller utanför den kommunala kompetensen enligt 2
kap. 1 § kommunallagen. Liknande fråga har tidigare avgjorts i rättspraxis
vad gäller uttalanden om bojkott av sydafrikanska varor.
I och med att saken ligger utanför fullmäktiges befogenhetsområde skall
medborgarförslaget avslås.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 35

2006-11-27

Anmälan av nya medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-09-26 från Petra Hjalmarsson om vägräcken mellan
Toftaväg och cykelbanan på sträckan Vibble till Västerhejde skola.
(Inkom 2006-09-28)

•

Medborgarförslag 2006-09-30 från Pontus Jakobsson om öppna möten mellan
politikerna och medborgarna. (Inkom 2006-10-02)

•

Medborgarförslag 2006-09-30 från Pontus Jakobsson om gratis kollektivtrafik
på Gotland för alla. (Inkom 2006-10-02)

•

Medborgarförslag 2006-09-30 från Tore Gannholm om att Region Gotland bör
skaffa en egen identitet genom att göra den gutniska flaggan till Gotlands
officiella flagga. (Inkom 2006-10-02)

•

Medborgarförslag 2006-10-09 från N N om utökade parkeringstider i Visby. (Inkom 2006-10-09)

•

Medborgarförslag 2006-10-12 från Margareta Palmedal om rondell i
korsningen Broväg-N Hansegatan-Atlasgatan. (Inkom 2006-10-16)

•

Medborgarförslag 2006-10-12 från Margareta Palmedal om gatubelysning
längs Snäckgärdsvägen ut till Flundreviken. (Inkom 2006-10-16)

•

Medborgarförslag 2006-10-13 från Ola Olsson om att ha konstutställningar i
korridorerna på Visby lasarett. (Inkom 2006-10-16)

•

Medborgarförslag 2006-10-24 från Sigvard Henriksson om att Gotlands
kommun ska jobba för att få ö-status inom EU. (Inkom 2006-10-24)

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.

Vägräcke från Vibble till Västerhejde skola mellan
Toftaväg och cykelbana.

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 70-väg, utan gatubelysning och med många barn
som ensamma tar sig till och från skola i mörker,
hårt trafikerad året om. En grässträng är inte
försvarbart skydd vid hårt trafikerad väg.

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 - 26

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Skärvgatan 5
622 59 Visby

Postadress

Petra Hjalmarsson

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 ska finnas öppna möten mellan
politikerna som styr och och medborgarna. Där alla
kan träffas och prata.
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.

Så att politikerna vet vad medborgarna tycker och
tänker. Så att politikerna vet vad dom har gjort bra
och vad dom har gjort dåligt. Och vad dom kan
förbättra. Så att det blir bättre kontakt mellan
medborgare och politiker.

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 - 30

Namnteckning
Namnförtydligande

Pontus Jakobsson
Bogegatan 111
Postadress
621 43 Visby
Adress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag vill att det ska vara gratis kollektivtrafik på
Gotland. Gratis för alla människor året runt. Och att
den då ska vara finansierad genom skattepengar.
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.

Så att fler människor väljer bussen istället för att ta
bilen. För att spara på miljön. Så att alla kan röra sig
fritt på Gotland oavsett vilken inkomst dom har.

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 - 30

Namnteckning
Namnförtydligande

Pontus Jakobsson
Bogegatan 111
Postadress
621 43 Visby
Adress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

FÖR ATT GOTLAND SKALL UPPMÄRKSAMMAS I EU OCH UTVECKLINGEN
PÅ GOTLAND TA RIKTIG FART BÖR REGION GOTLAND SKAFFA SIG EN
EGEN IDENTITET GENOM ATT GÖRA DEN GUTNISKA FLAGGAN MED DE
URÅLDRIGA SYMBOLERNA TILL GOTLANDS OFFICIELLA FLAGGA
(RÖD BOTTEN MED SYMBOLER I VITT)

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.

ISTÄLLET FÖR ATT BLI EN DEL AV STOCKHOLMSBYRÅKRATIN BEHÖVER GOTLAND MINSKA BEROENDET AV DENNA STORSTADS REGION
OCH FÅ NÄRMARE KONTAKT MED EU. DÄRFÖR MÅSTE VI OCKSÅ MARKNADSFÖRA OSS OCH VISA EN EGEN IDENTITET. DÄRFÖR MÅSTE VI
SYNAS MED EGEN FLAGGA, DE URÅLDRIGA SYMBOLERNA MED DE
GAMLA GUTNISKA RIKSSIGILLETI VITT PÅ RÖD BOTTEN ÄR MYCKET
UPPSKATTAT UTOMLANDS SOM GOTLANDS KÄNNETECKEN. Forts nästa s.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2006-09-30
Namnförtydligande

TORE GANNHOLM
Adress

BURS GANNE 146
Postadress

623 49 STÅNGA
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

Fortsättning från föregående sida:
GOTLAND MÅSTE HA EN OFFICIELL FLAGGA SOM HAR ANOR OCH
KAN IDENTIFIERAS MED GOTLAND.
GOTLAND HAR STORA FRAMTIDSMÖJLIGHETER OM VI KAN MINSKA
BEROENDET AV ATT ALL STYRNING MÅSTE SKE VIA POLITISKA
BESLUT FATTADE I STOCKHOLM.
GOTLANDS CHANS TILL UTVECKLING FINNS I ÖSTERSJÖOMRÅDET,
INTE INOM STOCKHOLMSREGIONEN. DÄRFÖR MÅSTE VI SATSA PÅ
EU OCH ÖSTERSJÖOMRÅDET, DÄR NATURLIGTVIS STOCKHOLMSREGIONEN ÄR EN DEL, OM VI VILL ÖVERLEVA.
GOTLAND MÅSTE LEVA UPP TILL ATT BLI ”NAVET I HAVET” OCH
DEN GUTNISKA FLAGGAN MÅSTE VARA SYMBOLEN FÖR DETTA.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att parkeringstiden utökas till minst 4 timmar i Visby.

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

Två (2) timmar för kort tid t.ex. för begravningsgudstjänst och efterföljande minnesstund i Domkyrkan
och församl.hus eller annat möte - föredrag med
kaffe och diskussion i Visby. Att parkera på Öster,
sedan gå till Domkyrkan t.ex. tar en stor del av 2 tim,
och mycket kraft att gå och flytta bilen (om det finns
ledig plats) Stora torget ofta fullt vid sådana tillfällen.
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 - 10 - 09

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress

NN

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Rondell i korsningen Broväg Norra Hansegatan
Atlasgatan

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 olycksdrabbad vägkorsning. Vissa tidpunkter
hårt trafikerad och det uppstår ofta tvekan om vem
som ska köra. Sedan kör alla på en gång varför det
är lätt att kollidera.

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 - 10 - 12

Namnteckning
Namnförtydligande

Margareta Palmedal
Irisdalsgatan 36
Postadress
621 42 Visby
Adress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Gatubelysning längs Snäckgärdsvägen ut till
Flundreviken

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.

Med anledning av vägen ut till Snäck är dels en del
av Hälsansstig samt ett otroligt finnt strövområde.
Vintertid snöröjs gångbanan men det är inte alla
förunnat att kunna promenera där på dagtid. Samt
att det har byggts mycket bostäder på flera ställen.
Belysning behövs dels för tryggheten samt för att
kunna utföra promendaer i vintermörkret
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 - 10 - 12

Namnteckning
Namnförtydligande

Margareta Palmedal
Irisdalsgatan 36
Postadress
621 42 Visby
Adress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Kulturellt utbud på Visby Lass.
Visby lass kan ha olika utställningar
i de långa karga korridorerna.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Som undersköterska på Lass förflyttar man sig själv
och patienterna runt om i korridorerna till och från
olika undersökningar. Korridorerna är ljusa och fina
men fönsterlösa.
Gotland är en stor kultur Ö med
många aktiva konstnärer & en konst(fortsättning på nästa sida)
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 - 10 - 13

Namnteckning
Namnförtydligande

Ola Olsson
Jungmansgatan 193
Postadress
621 52 Visby
Adress

Fortsättning från sida 1

skola med många talanger. Mitt förslag går ut på att kommunen tar
ett beslut om att aktiva & konststuderande skulle få ställa ut sin konst
på Lass, utan ekonomisk ersättning. Då det finns korridorer från plan
2-4 med utrymme för konst, det finns växtrum och & övriga
utrymme där personal & patienter kan få del av konsten och de som
är konstnärer kan på ett mycket fint vis få ställa ut för att få ett namn.
Jag tror att med enkla medel och vilja kan sjukvården bli ett
uplevelsecentrum för alla.
Ola Olsson

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 Gotlands kommun jobbar för att få
ö-status inom EU. Det skulle ge särrättigheter som
de andra öarna inm EU har.
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.

Vad blev det av Vision 2010 där ni var framsynta,
speciellt några sidor om självstyre? Ö-status är
möjligt att söka igen om ni sätter kraft bakom orden,
och inte frågar centralmakten i Sverige! Det är
särskilt viktigt nu när ny regional indelning
diskuteras. Gotland har klara gränser! Verka
samtidigt för att fastighetsskatten stannar på ön.!
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 - 10 - 23

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Sigvard Henriksson

Box 105
623 21 LJUGARN

Postadress

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 36

2006-11-27

Interpellation om säkerhetsföreskrifter vid
entreprenadarbeten
Innehåll
•

Torgny Lihnells (mp) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (s) om säkerhetsföreskrifter vid entreprenadarbeten

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

INTERPELLATION
Bredgatan 4
621 57 VISBY
0498 - 215530 | gotland@mp.se

2006-10-16

Torgny Lihnell (mp)

Till: Tekniska nämndens ordförande

Interpellation angående säkerhetsföreskrifter vi entreprenadarbeten

Det har kommit till vår kännedom att säkerhetsföreskrifter inte alltid följs i samband med
entreprenadarbeten beställda av kommunen. Det kan till exempel handla om varselkläder vid
gatuarbeten eller hur fordon framförs på skolgårdar. Vi vet inte i vilken utsträckning detta är
ett stort problem, men känner ändå en viss oro.
Därför undrar jag:
Gäller de skyddsföreskrifter som vi har att följa i kommunal verksamhet även när arbeten
upphandlas på entreprenad?

Visby den 16 oktober 2006

Torgny Lihnell (mp)

1(1)

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 39

2006-11-27

Information
Innehåll
•

Kommunstyrelsens beslut 2006-10-30, § 295, om tilläggsanslag för
vattenanalyser

•

Kommunstyrelsens beslut 2006-10-30, § 296, om tilläggsanslag och ramökning
för bidrag till IK Graip

•

Gotlands kommuns revisorers utlåtande 2006-10-19 avseende delårsrapport
januari-augusti 2006

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-02--04

Ks § 295
Au § 257

Begäran om tilläggsanslag för vattenanalyser
KS2006/0277-04
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-05-22, § 449
- Ledningskontoret 2006-08-02
- Kommunstyrelsen 2006-08-24, § 241

För att kunna bedriva verksamhet med vatten- och avloppsanalyser vid klin. kem.
lab. Visby lasarett, har hälso- och sjukvårdsnämnden begärt 1,2 mnkr i ytterligare
investeringsmedel 2006 och tilläggsanslag på driftbudgeten med 400 000 kr.
Enligt den mycket översiktliga kalkylen skulle verksamheten i stort gå jämnt upp
– ett mindre överskott visas - och omsätta ca 1,9 mnkr. Intäkterna från såväl
externa, som interna kunder beräknas till ca 2 mnkr, varav tekniska förvaltningen
väntas svara för hälften.
Bakgrunden är tekniska förvaltningens förfrågan om Visby lasarett kunde utföra de
vattenanalyser som nu köps av Cementa Research AB, efter att bolaget lägger ner
verksamheten när kontraktet löpt ut (31 mars 2007).

Ledningskontoret tillstyrker framställningen.
Kommunstyrelsens beslut
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag (2006) med dels
1,2 mnkr (2006) för investering i utrustning för vattenanalyser, dels 400 000 kr
för resursförstärkningar för att driva verksamheten. Medel anvisas ur
kommunens eget kapital.

•

Kommunfullmäktige informeras om beslutet.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kommunfullmäktige

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-10-30
2006-10-02--04

Ks § 296
Au § 258

Begäran om tilläggsanslag och ramökning för bidrag till IK Graip
KS2006/0361-04
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-05-09
- Ledningskontoret 2006-09-12

Kultur- och fritidsnämnden har begärt 2 mnkr i tilläggsanslag för att bevilja
IK Graip investeringsbidrag på motsvarande belopp för den aktivitetshall som
föreningen uppför i Slite och som från början var tänkt enbart som en ishall.
Kultur- och fritidsnämnden har också begärt ramökning för att kunna bevilja
föreningen ökat bidrag för driften av hallen.
Ledningskontoret har avstyrkt framställningen.
Yrkande:
•

Eva Nypelius (c) yrkade att kultur- och fritidsnämnden skulle beviljas 2 mnkr i
tilläggsanslag.

Kommunstyrelsens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden beviljas 2 mnkr i tilläggsanslag för bidrag till
IK Graips investering i aktivitetshall i Slite. Framställningen om ramökning
för ökat driftanslag avslås.

•

Kommunfullmäktige informeras om beslutet.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige

UTLÅTANDE
2006-10-19

Kommunfullmäktige

Utlåtande avseende delårsrapport 2006
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska
förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Kommunens revisorer har översiktligt granskat Gotlands kommuns delårsrapport per 2006-08-31.
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av Komrev inom
Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen kommer att uppnå ekonomisk balans
år 2006. På helårsbasis prognostiseras ett överskott motsvarande 70 mkr.
Vi konstaterar att delårsrapporten i huvudsak inte innehåller någon redovisning av om verksamhetsmålen uppfylls eller inte eftersom kommunens styrkort inte följs upp i delårsrapporten.
Revisorerna bedömer att:

o delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen,
o nämndernas styrkort behöver följas upp i delårsrapport 2 för att ge fullmäktige ett tydligare underlag för att kunna bedöma ekonomi och verksamhet i perspektiv av god ekonomisk
hushållning.
FÖR GOTLANDS KOMMUNS REVISORER

Billy Östberg

Revisionens vice ordförande
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1.

Sammanfattande bedömning
Gotlands kommun har upprättat en delårsrapport i enlighet med den kommunala redovisningslagen (KRL). Delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti 2006. Den översiktliga granskningen av delårsrapporten har resulterat i följande bedömningar.
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av ekonomiskt resultat
och ekonomisk ställning. Precis som vid föregående års granskning av delårsrapporten kan
det konstateras att rutinerna med att upprätta delårsrapporter kan förbättras ytterligare vad
avser framtagande av specifikationer till balansräkningen, periodisering av kostnader och intäkter samt utformningen av förvaltningsberättelsen.
Vi bedömer att delårsrapporten uppfyller redovisningslagens och kommunallagens krav vad
avser innehållet. Vi rekommenderar dock att delårsrapporten kompletteras med finansieringsanalys till nästkommande år. Det är också lämpligt att redovisning sker av väsentliga nyckeltal utifrån de styrkort som tillämpas. Precis som föregående år är informationen om de kommunala företagens delårsrapporter mycket sparsam och kan utvecklas ytterligare.
I delårsrapporten redovisas en investeringsprognos som innehåller prognos för helåret samt
årsbudget. Till nästkommande års delårsrapport rekommenderar vi att investeringsredovisningen innehåller utfall och budget för åtta månader.
Resultaträkning och balansräkning är upprättad enligt KRL och innehåller erforderliga noter.
Balansräkningens uppgifter för perioden januari-augusti jämförs inte med motsvarande period 2005, utan jämförs med årsredovisningen 2005 (på helårsbasis). Vi rekommenderar att
jämförelser även görs av delårsperioderna i nästa års delårsrapport.
Delårsrapporten som omfattar januari - augusti 2006 redovisar ett positivt resultat med totalt
122,0 mkr . Jämfört med föregående års delårsrapport är det en resultatförbättring med
60,5 mkr. Enligt kommunens ekonomiska prognos så kommer helårsresultatet att bli positivt
med 70,0 mkr. Kommunen har budgeterat ett resultat för 2006 med 13,0 mkr vilket innebär
att det beräknade helårsresultat avviker med 57,0 mkr. I förhållande till budget prognostiserar
nämnderna ett överskott mot budget för året på totalt 30,0 mkr. Den största negativa avvikelsen redovisas för Hälso- och sjukvårdsnämnden med -8,0 mkr.
Periodens resultat är enligt delårsrapporten positivt med 122,0 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. I periodresultatet ingår en ökning av semesterlöneskulden med 9,0 mkr. På årsbasis beräknas semesterlöneskulden öka
med 15,0 mkr. Nämndernas budgetavvikelser för perioden är i delårsresultatet 44,0 mkr men
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prognostiseras till 30,0 mkr för hela året. Reavinster från fastighets- och markförsäljningar
ingår med 23,0 mkr och på helårsbasis prognostiseras de till 45,0 mkr.
Vår bedömning är att det finansiella målet avseende: ”den löpande verksamheten ska uppvisa
ett positivt resultat” troligen kommer att uppfyllas. Utifrån ett resonemang om en långsiktigt
hållbar ekonomi i balans är det utomordentligt väsentligt att även nämndernas verksamheter
redovisar en ekonomi i balans. Detta gäller för närvarande särskilt hälso- och sjukvården.
Periodisering av kostnader och intäkter har granskats. Externa hyreskostnader har inte periodiserats korrekt avseende september, vilket påverkat periodens resultat med 1,3 mkr. Kommunen har erhållit bonus med 2,0 mkr avseende försäkringspremier 2005, vilket inte har redovisats som en intäkt i delårsresultatet.
Gotlands kommun har goda förutsättningar att upprätthålla en god ekonomisk hushållning
samt att uppfylla balanskravet för 2006.

2. Bakgrund
Kraven på delårsrapport samt utformning av densamma framgår av den kommunala redovisningslagen (KRL). I kapitel 9 anges att kommunen ska upprätta en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Delårsrapporten bör ges samma struktur som
årsredovisningen.
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3. Syfte och omfattning
Syftet med granskningen är att bedöma om delårsrapporten är upprättad enligt de krav som
ställs i den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Underlag för granskningen har varit delårsrapporten, anvisningar för upprättande av delårsrapporten och kommunens bokföring. Granskningen av delårsrapporten har skett utifrån ett särskilt granskningsprogram omfattande nio delar:
Föreskrifter och anvisningar
Delårsrapportens delar
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning och balansräkning
Periodisering
Redovisningsprinciper
Jämförelsetal
Prognoser
Bilagor och specifikationer till delårsrapporten har omfattats av granskningen.

4. Granskningsnoteringar
4.1 Anvisningar och föreskrifter
Kommunen har upprättat särskilda anvisningar för arbetet med delårsrapporten. Anvisningarna innehåller tydliga instruktioner för hur periodiseringar ska göras. Anvisningarna är övergripande för samtliga delårs- och månadsrapporter 2006. Detaljerad tidplan finns för inlämnande och kommunstyrelsens behandling.
Kommunfullmäktige har tagit riktlinjer för upprättande av delårsbokslut. Riktlinjerna ingår i
Reglerna för ekonomisk styrning och kontroll, vilka är antagna av kommunfullmäktige år
2003 (KF § 61). I riktlinjerna regleras vilken period delårsbokslutet ska omfatta, utformning,
former samt beslutsordning.

4.2 Delårsrapportens delar
Kommuner och landsting skall minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall
omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Enligt Lagen
om kommunal redovisning ska delårsrapporten innehålla följande delar:
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A) Förvaltningsberättelse (översiktlig redogörelse)
B) Resultaträkning
C) Balansräkning
Enligt kommunallagen ska delårsrapporten innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens eller landstingets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysningar skall då lämnas om

1. sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat eller ställning, och
2. sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen eller landstinget som har inträffat
under rapportperioden eller efter dennas slut.

4.2.1

Bedömning
Vi bedömer att delårsrapporten uppfyller redovisningslagens och kommunallagens krav vad
avser innehållet. Inför nästkommande år rekommenderar vi att delårsrapporten kompletteras
med finansieringsanalys, investeringsredovisning (delår), nyckeltal och utförligare kommentarer om de kommunala företagen.

4.3 Resultaträkning
Resultaträkningens uppgift är att redovisa samtliga intäkter och kostnader och hur det egna
kapitalet har förändrats under perioden.
Vi har granskat att:
resultaträkning är uppställd enligt schemat i KRL,
noter finns i tillräcklig omfattning,
väsentliga intäkter och kostnader är rätt periodiserade.
4.3.1

Bedömning
Resultaträkningen är uppställd i enlighet med KRL.
Noter till resultaträkningen finns i tillräcklig omfattning.
Verksamhetens nettokostnader uppgår för perioden till 2 233,1 mkr vilket innebär en minskning jämfört med föregående år då nettokostnaderna uppgick till 2 270,2 mkr. Periodens resultat är positivt med 122,2 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.
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Bonusersättning har erhållits med 2,0 mkr vilket bokats upp mot balanskonto för försäkringar. Ersättningen har inte bokförts som en intäkt i delårsresultatet, vilket borde ha skett.
Kostnader för externa lokalkostnader 3:e kvartalet har inte bokats upp som en fordran (förutbetald kostnad) vad avser september, utan redovisas som en kostnad i delårsresultatet. Uppskattningsvis 1,3 mkr i externa lokalkostnader borde inte ha belastat delårsresultatet. När det
gäller externa intäkter avseende arrenden, tomträtter hyror för kvartal 3 (september) så har de
inte bokats upp som en skuld, utan redovisas som en intäkt i delårsresultatet, beloppet uppgår
till cirka 2,4 mkr.

4.4 Balansräkning
Balansräkningens uppgift är att i sammandrag redovisa kommunens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen.
Vi har granskat att:
balansräkningen är uppställd enligt schemat i KRL,
balanskonton är avstämda,
noter finns i tillräcklig omfattning.

4.4.1

Bedömning
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens ekonomiska ställning för perioden. Balansräkningen är i huvudsak uppställd i enlighet med KRL.
Noter till balansräkningen finns i tillräcklig omfattning.
Specifikationer har stämts av mot huvudboken och det kan konstateras att specifikationer och
underlag inte fanns till samtliga konton. Kontona avseende anläggningstillgångar (byggnader, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier) har endast granskats översiktligt. Följande noteringar har gjorts vid genomgång av specifikationer och huvudbok:
•
•

Konto 1415 avser Hjälpmedelcentralen. Kontot visar en differens mellan huvudbok
och specifikation på ca 49 tkr.
Konto 152060 avser Hjälpmedelcentralens externfakturering. Kontot visar en differens mellan huvudbok och specifikationen på ca 49 tkr. Saldo enligt specifikationen är
0 kr.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Konto 152070 avser Kommunvarors externfakturering. Kontot visar en differens mellan huvudbok och specifikation på ca 47 tkr. Saldo enligt specifikation är 0.
Konto 155210 avser DTV Korpens betalkort. Kontot visar en differens på ca 6 tkr
mellan kontoutdrag och huvudbok.
Konto 155230, avser Gråbo tandvårds betalkort. Kontot visar en differens på ca 13 tkr
mellan kontoutdrag och huvudbok.
Konto 155280 avser Slite tandvård. Kontot visar en differens på ca 21 tkr mellan specifikation och huvudbok.
Konto 155290 avser betalkort. Kontot visar en differens på ca 4 tkr mellan specifikation och huvudbok.
Konto 155320 avser Hemse postgiro. Kontot visar en differens på ca 6 tkr mellan
specifikation och huvudbok.
Konto 15540 avser Korpens kassa. Kontot visar en differens på 41 tkr mellan specifikation och huvudbok.
Konto 155570 avser Gråbos kassa. Kontot visar en differens på 31 tkr mellan specifikation och huvudbok.
Konto 155820 avser Mun och käkcentrums betalkort, visar differens på ca 8 tkr mellan kontoutdrag och huvudbok.
Konto 15584 avser Akuttandvårdens betalkort. Kontot visar en differens på ca 1 tkr
mellan kontoutdrag och huvudbok.
Konto 15585 avser Akuttandvårdens kassa. Kontot visar en differens på ca 2 tkr mellan specifikation och huvudbok.
Konto 15586 avser ersättning försäkringskassan. Kontot visar en differens på ca 63
tkr mellan specifikation och huvudboken.
Konto 161410 avser utköp Hem-PC Kontot är en ”negativ fordran” på ca 3 523 tkr.
Konto 166260 avser OPUS postgiro. Kontot visar en differens mellan specifikation
och huvudbok på ca 81 tkr.
Konto 16662 avser kommunservice försäkringar. Kontot visar en differens mellan
specifikation och huvudbok på 375 tkr.
Konto 16661 avser fordonskostnader med saldo 221 tkr. Kontot avser en förutbetald
kostnad för kvartal 4 år 2006. Vi rekommenderar att interimskonto för förutbetalda
kostnader används för uppbokning av händelsen.
Konto 16662, avser försäkringar med saldo -1 209 tkr. Kontot avser förutbetalda kostnader för försäkringar samt en bonus från Länsförsäkringar med 2 000 tkr. Enligt vår
mening borde bonusen ha bokförts som en intäkt i delårsresultatet. När försäkringspremier betalas i förskott ska kostnaderna bokföras som en förutbetald kostnad, vilket
inte har skett.
Konto 1711 avser förutbetalda kostnader. På kontot har man av misstag bokat upp
662 tkr som en förutbetald kostnad. Det avser interna fördelningar av kost inom
kommunen.
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•
•
•
•
•
•

Konto 27918 avser Räddningstjänstens personalkassa. Kontot visar ett positivt saldo
på 13 tkr, vilket innebär att de är skyldiga kommunen pengar.
I balansräkningen under ställda panter och ansvarsförbindelser redogörs inte för operationella leasingavgifter. I bokslutet år 2005 uppgick de till 91,5 Mkr.
Konto 28150 med saldo 2,5 mkr avser förskotterat EU- och statsbidrag för kollektivtrafiken. Samtliga projekt är avslutade och kontot bör avslutas och föras mot resultaträkningen.
Det finns flera balanskonton i kontoklass 2 som avser konstföreningar med saldon på
25 kr och 40 kr. Kontona bör avslutas.
Konto 28411 utbetalningar ProCapita visar enligt huvudboken ett saldo på 1 011 tkr.
Enligt specifikationen är fordran 1 014 tkr.
Konto 284120 utbetalningar ProCapita visar enligt huvudboken ett saldo på 1 178 tkr.
Enligt specifikationen är skulden 1 168 tkr.

Flertalet fordringskonton har skärmdump från ekonomisystemet som underlag, vilket styrker
sambandet med redovisningen. Vi rekommenderar dock att dessa konton kompletteras med
ytterligare underlag till nästkommande delårsbokslut.
Det kan konstateras att flera specifikationer inte är underskrivna av den kontoansvarige. Enligt anvisningarna ska specifikationer vara underskrivna av kontoansvariga.

4.5 Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen skall innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Upplysningar skall lämnas om sådana förhållanden som är viktiga för bedömning av
resultat och ställning för perioden (KRL 9 kap § 2).
Vi har granskat att förvaltningsberättelsen innehåller:
Översikt över utvecklingen.
Beskrivning av förhållanden som är viktiga för bedömning av ekonomin.
Uppföljning av finansiella- och verksamhetsmål.
Händelser av väsentlig betydelse.
Förväntad utveckling.
Investeringsredovisning och driftredovisning.
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4.5.1

Bedömning
Vi bedömer att förvaltningsberättelsen ger en tillräcklig information om den ekonomiska situationen och utvecklingen. Periodens resultat uppgår till 122 mkr. Det prognostiserade resultatet för helåret visar på ett resultat motsvarande 70 mkr.
Delårsrapporten innehåller en uppföljning av de finansiella målen genom uppföljning av de
ekonomiska styrtalen.
•

Förbättrad soliditet – ökar några procentenheter, dock svårt att bedöma fram till årsskiftet.

•

Minskning av låneskulden förväntas ske med 25 mkr på årsbasis, dock svårt att bedöma fram till årsskiftet.

•

Finansnettot förbättras jämfört med föregående års delårsbokslut från -4 mkr till 11
mkr på helårsbasis.

•

Nämndernas budgetavvikelser uppgår till 44 mkr för perioden. För helåret är den
budgeterade budgetavvikelsen 30 mkr.

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. Undantaget från detta är främst de ekonomiska målen.
Vår bedömning är att vi inte kan uttala oss om verksamhetsmålen uppfyllts eller ej. Eftersom
vi inte kan bedöma verksamhetsmålen och därmed inte heller kopplingen mellan verksamhetsmålen och de ekonomiska resurserna utgår vi endast från de ekonomiska målen, dvs budgetavvikelsen.
I kommnfullmäktiges regler för styrning och uppföljning från 17 mars 2003 sägs i en av huvudprinciperna följande: ”Mål ska kopplas till resurser. Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade
verksamhetsmålen.”
Totalt visar nämndernas budgetavvikelser ett överskott på helårsbasis på 30 mkr. De nämnder
som prognostiserar underskott på helårsbasis är kommunstyrelsen (räddningstjänsten) -1 mkr,
tekniska nämnden – 1 mkr och hälso- och sjukvårdsnämnden – 8,3 mkr. Räddningstjänstens
underskott beror på lägre intäkter för helikoptern än beräknat. För tekniska nämnden är målsättningen att uppnå ett nollresultat på helårsbasis. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisade
- 23,5 mkr i bokslutet för år 2005. Resultatförbättringen är således betydande.
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Det är anmärkningsvärt att notera att social- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott motsvarande 35,3 mkr. Vår bedömning var för ett år sedan att ”SON, genom kraftfulla
åtgärder, kan nå ekonomisk balans under år 2006”. Detta förefaller infrias med råge.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finansiella målet avseende: ”den löpande verksamheten ska uppvisa ett positivt resultat” kommer att uppfyllas. Utifrån ett resonemang om
en långsiktigt hållbar ekonomi i balans är det utomordentligt väsentligt att nämndernas verksamheter även fortsättningsvis redovisar en ekonomi i balans.
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Bilaga
Detaljerade granskningsnoteringar:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utlämnade lån har ökat med 2,8 Mkr. Detta beror bl.a. på att konto 1354, som avser
anslutningsavgifter, har ökat med ca 67 tkr, vilket bl.a. beror på ett nyupptaget lån på
178 tkr, stämt av skuldbrev. Ett nytt lån har getts till Almi på 100 tkr, stämt av skuldförbindelse. Nytt lån har också getts till Länsmuseet Gotland på 3 500 tkr, stämt av
skuldförbindelse. Detta lån avser ett avskrivningslån som kommunen skriver av med
700 tkr om året.
Konto 1361 avser pensionsmedel och är ny för delårsbokslutet. Beloppen som bokförts är köpeskillingen minus eventuellt courtage och räntekostnad. Stämt av köpeskillingen på köpebeviset.
Underlag saknas till följande konton: 1412 och 1413.
På Konto 15201, som avser hyror, ligger förskottsbetalda hyror och utestående fordringar vilket resulterar i en negativ fordran. Underlag saknas till de förskottsbetalda
hyrorna.
Konto 15208 avser Kommuntryckeriets externdebitering. Specifikation saknas.
Det saknas underlag till följande konton: 15209, 15210, 15211, 15212, 15213, 15214,
15215, 15217, 1531, 1532, 1534, 15501, 15502, 15503, 15504, 15505, 15506, 15507,
15508, 15510, 15511, 15515 och 15516.
Konto 15408 avser centralkassan HSF. Specifikation saknas.
Underlag saknas till följande konton; 155290, 155300, 155310, 155320, 155540,
155570, 155830, 155850 och 155860.
Konto 16100 avser lönefordran till anställd, brutto. Kontot har ökat med ca 42 tkr sedan årsskiftet.
Underlag saknas till följande konton: 16140, 16141, 16410, 16520, 16601, 16626,
16630, 16661, 16662
Underlag saknas till följande konton: 16810, 17190 och 19170,
Konto 179200 avser ankomstregistrerade leverantörs fakturor IoF. Kontot saknar specifikation.
Konto 191300, 191400, 191500 och 191600 saknar specifikation.

