Kommunfullmäktige
KALLELSE

18 december 2006
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

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

måndagen den 18 december 2006 kl. 13.00
www.gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering samt upprop

2.

Utdelning av Gotlands kommuns kulturpris 2006
Utdelningen sker kl. 14.45 i Teatersalongen

3.

Länsstyrelsens beslut att Jennifer Raileanu (c) utsetts som ersättare i
kommunfullmäktige (efter Ulle Svensson, c, som avsagt sig uppdraget)

4.

Exploateringsavtal för fastigheten Visby Telefonen 4 (f.d. Flextronix)

5.

Detaljplan för fastigheten Visby Telefonen 4; antagande

6.

Energiplan; antagande

7.

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

8.

Ändring av reglemente för Gotlands Folkhögskola

9.

Reglemente för överförmyndarnämnd

10.

Försäljning av del av fastigheten Gotland Klinte Sicklings 1:113
(Donnersgymnasiet)

11.

Förvaltningstillhörighet för sjuksköterskor i äldreomsorgen. Motion

12.

Idrottshall m.m. för funktionshindrade. Medborgarförslag

13.

Beläggning på gångstigen på Kyrkberget. Medborgarförslag

14.

Utvärdering av försöksverksamhet med medborgarförslag

15.

Val av ledamöter, ersättare, revisorer, ersättare för revisorer m.m. i nämnder,
styrelser, stiftelser, kommunala bolag, föreningar m.m. inför ny mandatperiod.

16.

Anmälan av nya medborgarförslag

17.

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius´ (c) svar på Eric Martells (s)
interpellation om arbetstillfällen på Storsudret

18.

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius´ (c) svar på Carina Lindbergs (v)
interpellation om konsekvenser för Gotland av regeringens arbetsmarknadspolitik

19.

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius´ (c) svar på Jennie Anderssons (v)
interpellation om jobben på Arbetslivsinstitutet

20.

Byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman (s) svar på Viveca Bornolds (mp)
interpellation om översiktsplanen för norra Gotland

21.

Ev. enkla frågor

22.

Ev. nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gotland.se, att
hämtas på Ledningskontoret, Klosterplan 2, Visby, eller beställas per tel 26 93 18.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Borgen för att lyssna
på debatten. Välkomna att ta del av kommunfullmäktiges ärenden.
Visby den 9 december 2006
LILIAN EDWARDS
Ordförande
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Gotlands kommuns kulturpris 2006
Innehåll
•

Kultur- och fritidskontorets beslut 2006-11-07, § 117

•

Förteckning på tidigare kulturpristagare

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

GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2006-11-07

KFN § 117
Kulturpristagare 2006, arbetsgång
Dnr: KFN 2006/222

Sammanlagt fjorton förslag på kulturpristagare har kommit in till kultur- och
fritidsförvaltningen. Av dessa kom ett efter förslagstidens utgång.
Nämnden diskuterade hur man skulle gå vidare i frågan. 2006 års kulturpristagare utses av nämnden och offentliggörandet sker i samband med nästa
sammanträde 12 december. Utdelningen av priset sker vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 18 december.

Kultur- och fritidsnämndens beslut
• Att offentliggöra 2006 års kulturpristagare vid nämndens ordinarie
sammanträde den 12 december
• Att kulturpriset delas ut vid Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde
den 18 december
____

Förteckning på tidigare års kulturpristagare.
1962 Författare Gustaf Larsson, Norrlanda
1963 Konstnär och författare David Ahlqvist, Ardre
1964 Skulptör Bertil Nyström, Slite
1965 Tonsättare Friedrich Mehler, Visby
1966 Riksspelman Svante Pettersson, Lärbro
1967 Konstnär Erik Olsson, Sanda
1968 Författare Arvid Olsson, Vallstena
1969 Författare Margit Olofsson, Levide (pseud. Anna-Kajsa Hallgard)
1970 Konstnär Staffan Rosvall,Klintehamn
1971 Chefredaktör Pelle Sollerman, Visby
1972 Föreståndarinnan Ella Skoglund, Gotlands Hemslöjd, Visby
1973 Musikledare Ernst Pettersson, Visby
1974 Folkskollärare Sture Engqvist, Stenkyrka
1975 Museiföreståndare Anna Erlandsson, Bunge
1976 Allan Nilsson, När
1977 Herr Bengt Ekedahl, Visby
1978 Herr Gunnar Olsson, Väskinde
1979 Herr Herbert Olsson, Fårö
1980 Herr Gustaf Kotz, Vall
1981 Herr Henry Karlsson, Slite
1982 Herr Gustav Jakobsson, Eskelhem
1983 Fil dr Herbert Gustafsson, Uppsala
1984 Redaktör Violet Bergdahl, Visby
1985 Ingrid och Gösta Johansson,Havdhem
1986 Margit och Martin Lindström, Vibble
1987 Ulf Ronander, Visby,
1988 Hjalmar Heidenberg, Visby
1989 Towan Obrador och Christer Hall, Visby
1990 Waldemar Falck, Visby
1991 Yngve Friberg, Lärbro
1992 Anders Dahlgren, Visby
1993 Wiveka Schwartz, Visby
1994 Erling Lindvall, Väte
1995 Ingeborg Lingegård, Visby
1996 Erik W Ohlsson, Fårö
1997 Evy Augustsson, Rute
1998 Lars Jacobsson, När och Bosse Carlgren, Visby
1999 Anders Mattsson, Visby
2000 Harriet Löwenhielm, Ardre
2001 Sven Wessman, Slite
2002 Harald Norrby, Klintehamn
2003 Ainbusk, När
2004 Eva Sjöstrand, Visby
2005 Bengt Hammarhjelm, Visby
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Ny ersättare i kommunfullmäktige
Innehåll
•

Länsstyrelsens beslut 2006-12-01att utse Jennifer Raileanu (c) som ny ersättare
i kommunfullmäktige

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

1/2

PROTOKOLL
2006-12-01

Länsstyrelsen i
Gotlands län

Dnr: 201-7314-06

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den
29 november 2006 till och med den 31 oktober 2010.
Kommun: Gotland
Parti: Centerpartiet
Ny ersättare: Jennifer Räileanu
Avgången ersättare: Ulle Svenson
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot
Curt Broberg
Christer Mattsson
Gösta Hult

Ersättare
1. Karl-Johan Boberg
2. Ursula Jacobsson
3. Anne-Marie Richardson
4. Britt-Louise Hansson
5. Cecilia Henriksson
6. Bibbi Olsson
7. Torbjörn Nordström
8. Åke Kahlbom
9. Jennifer Räileanu *

Norra
Ledamot
Lars Thomsson
Eva Nypelius
Arvid Mickelåker
Ola Lindvall
Lars Jacobsson
Torsten Gislestam

Ersättare
1. Karl-Johan Boberg
2. Ursula Jacobsson
3. Anne-Marie Richardson
4. Britt-Louise Hansson
5. Cecilia Henriksson
6. Bibbi Olsson
7. Torbjörn Nordström
8. Åke Kahlbom
9. Jennifer Räileanu *

2/2

Södra
Ledamot
Pär Stenegärd
Åsa Larsson
Barbro Ronsten
Hans Klintbom
Per-Olof Jacobsson
Eva Gahnström
Stefan Nypelius
Kerstin Löfgren Dahlström

Ersättare
1. Karl-Johan Boberg
2. Ursula Jacobsson
3. Anne-Marie Richardson
4. Britt-Louise Hansson
5. Cecilia Henriksson
6. Bibbi Olsson
7. Torbjörn Nordström
8. Åke Kahlbom
9. Jennifer Räileanu *

Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Strandgatan 1-2, VISBY, 621 85 VISBY inom
tio dagar efter dagen för detta beslut.

Morten Spencer

Marianne Måhlquist

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4

2006-12-18

Exploateringsavtal för fastigheten Visby
Telefonen 4 (f.d. Flextronics)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-11-30, § 364

•

Tekniska förvaltningen 2006-11-28

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2006-11-30

Ks § 364
Exploateringsavtal fastigheten Visby Telefonen 4
KS2006/0559-25
- Tekniska förvaltningen 2006-11-28

Tekniska förvaltningen har framlagt förslag till exploateringsavtal med Gotlands
Investment AB avseende utbyggnad av cirkulationsplats i korsningen Norra
Hansegatan – Broväg. Exploateringsavtalet är, enligt genomförandebeskrivningen
i detaljplanen, en förutsättning för att detaljplanen för Visby Telefonen 4 ska
behandlas av fullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Det upprättade förslaget till exploateringsavtal godkänns.

2006-11-28
1(1)
Tekniska förvaltningen
Lars-Gunnar Wedin

Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal fastigheten Visby Telefonen 4 (Flextronics)
Tekniska förvaltningen har upprättat ett exploateringsavtal med Gotland
Investment AB ägare till fastigheten Visby Telefonen 4. Avtalet reglerar
förutsättningen för utbyggnad av en cirkulationsplats i korsningen Norra
Hansegatan-Broväg. Som framgår är fastighetsägaren beredd att tillskjuta 2
miljoner kronor för medfinansiering av cirkulationsplatsen samtidigt som
kommunen åtar sig att genomföra utbyggnaden till 2009-01-01.
Tekniska förvaltningens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättat
förslag till exploateringsavtal med Gotlands Investment AB avseende
utbyggnad av cirkulationsplats i korsningen Norra Hansegatan-Broväg i
Visby

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
teknisk direktör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Exploateringsavtal
Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och Gotland Investment AB,
org.nr: 556431-2964, Stenkumlaväg 4, 621 46 Visby nedan kallad exploatören, träffas
härmed följande avtal med anledning av pågående detaljplaneläggning av fastigheten
Visby Telefonen 4
§1

Åtagande
Kommunen åter sig att före 2009-01-01 ha anlagt en cirkulationsplats i korsningen
Norra Hansegatan-Broväg med anslutning av fastigheten Visby Telefonen 4 i huvudsak
enligt förslag till detaljplan för fastigheten daterat 2006-02-22 och reviderad 2006-1011.
Exploatören åtar sig att bidra med 2 miljoner kronor för att genomföra utbyggnaden av
cirkulationsplatsen varav 1 miljon erlägges före byggstart och återstoden så snart
cirkulationsplatsen färdigställts. Exploatören svarar vidare för erforderliga anpassningar
inom sin fastighet för anslutning till cirkulationsplatsen. Projektering av
cirkulationsplatsen skall ske i samråd mellan parterna.

§2

Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning
att kommunfullmäktige godkänner detsamma
att detaljplanen för Visby Telefonen 4 antas av kommunfullmäktige genom beslut som
vinner laga kraft
att detaljplanen medger handel inom fastigheten

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

....................………………………

Visby den

/

200

För Gotlands kommun:

....................………………………

....................……………………..

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 5

2006-12-18

Detaljplan för fastigheten Visby Telefonen 4;
antagande
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-11-30, § 363

•

Ledningskontoret 2006-11-17

•

Byggnadsnämnden 2006-10-25, § 208

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-30
2006-11-20

Ks § 363
Au § 303

Detaljplan Visby Telefonen 4. Antagande
- Byggnadsnämnden 2006-10-25, § 208
- Ledningskontoret 2006-11-17

Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för Visby
Telefonen 4, området för f.d. Flextronics. Planens syfte är att, förutom industri,
möjliggöra markanvändning kontor och storskalig handel, dock ej livsmedel, som
är förenligt med industriändamål.
Med anledning av synpunkter under utställningstiden har planbestämmelserna
”Användning av kvartersmark” och ”Utnyttjandegrad” ändrats: 50% av byggnadsytan –
det befintliga huset – ska nyttjas för industriändamål (J1). Där tillåts också storskalig
handel för enskild etablering större än 750 kvm. Livsmedel får dock inte etableras.
Förutom redaktionella förändringar har markanvändningen ”kontor” förtydligats genom
tillägget, kontor, Hotell, Konferenslokaler.
För att värna befintlig verksamhet i och intill Telefonen tillstyrkte kommunstyrelsen
under utställningen (§ 144/2006) enbart en förändring av planen som innebar att industri
och kontor tilläts.

Ledningskontoret konstaterar att det enligt plan- och bygglagen är möjligt för
kommun att reglera detaljhandeln, om en särskild utredning motsvarande styrker
att det finns skäl av betydande vikt. Förändringarna av planförslaget motiveras av
den särskilda studie, som byggnadsnämnden låtit göra (Nordplan: ”Detaljhandelspolicy Visby. Uppdatering juli 2005”) och som således ingår som ett underlag i
planarbetet men i övrigt inte kräver särskilt ställningstagande.
Ledningskontoret uppmärksammar också att planförslaget inte kan antas förrän exploateringsavtal föreligger, vilket stipuleras i genomförandebeskrivningen. Kontoret anser
också den överenskommelse om köp av mark som diskuterats för att tillförsäkra intilliggande industriverksamhet expansionsmöjlighet bör vara klar innan detaljplanen antas.

Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ska tillstyrka antagande av
planförslaget med den ändringen att på tomt med J1 betecknat område ska minst
50% av byggnadsytan (befintliga huset) nyttjas för industriändamål.
Förslag till exploateringsavtal har upprättats och behandlas i särskilt beslut. Det
antecknas att avtal om markköp tecknats med GIHAB.

forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-30
2006-11-20

Ks § 363 forts
Au § 303

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

På tomt med J1 betecknat område ska minst 50% av byggnadsytan (befintliga
huset) nyttjas för industriändamål. Med den ändringen av planbestämmelserna
antas förslaget till detaljplan.

2006-11-17

1(2)

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Visby Telefonen 4 (f d Flextronics) – förslag till detaljplan, antagande
Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att i f d Flextronicsfabriken möjliggöra en markanvändning som förutom industriändamål även innefattar kontor och storskalig handel, dock ej livsmedel, som är förenligt med industriändamål. Fastighetens yta
är c:a 99 000 m2 (varav befintlig byggnad upptar c:a 32 000 m2) och marken
är i privat ägo.
På angränsande fastighet finns plastbåtstillverkning, vars utveckling inte får
äventyras av föreslagen detaljplaneändring. Slutsatsen av en genomförd
miljökonsekvensbeskrivning är att det inte kommer att vara några
konfliktsituationer mellan plastbåtstillverkning och föreslagen
handelsetablering. En etableringsutredning avseende risker har genomförts,
som sammanfattningsvis utmynnar i att inget framkommit som enligt
utredarens uppfattning skulle hindra föreslagen förändring. För att säkerställa
båttillverkningens framtida expansion, som inte är möjlig inom den egna
fastigheten, möjliggörs en sådan inom Visby Telefonen 4.
En trafikutredning har bifogats förslaget. En cirkulationsplats i korsningen
Norra Hansegatan/Broväg kan komma att krävas. En ny utfart mot Bingebygatan bör anläggas. Kostnad för byggande av cirkulationsplats ska regleras i
exploateringsavtal. Kommunen ska verka för att utfart mot Bingebygatan kan
ske.
Befintliga parkeringsplatser beräknas räcka för handels- och kontorsändamål.
Yta för framtida reservparkering finns tillgänglig.
Efter att ett planförslag varit föremål för utställning har förslaget reviderats i
bl a följande avseenden:
•

Inom ”J1” tillåts storskalig handel för enskild etablering större än 750 m2,
ej livsmedel (inskränkningarna i handelsändamålet stöds av konsekvensstudie ”Detaljhandelspolicy Visby, uppdatering juli 2005”).

•

Inom ”J1” ska 50 % av byggnadsytan (befintliga huset) nyttjas för industriändamål.

Byggnadsnämnden har 2006-10-25 beslutat godkänna planförslaget samt
överlämna detta till kommunfullmäktige för antagande.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

2006-11-17

Bedömning
Det aktuella området är enligt gällande plan avsett för industriändamål. I det
förslag till fördjupad översiktsplan för Visby-området, som under våren 2006
var föremål för samråd (”Dialog Hela Visby”), framhålles att ”Prövningar om
ändring av detaljplaner från industriområden till handelsområden skall bedömas restriktivt”. Särskilt påtalas detta för industriområden utanför vattenskyddsområden. Bakgrunden till detta är att stora delar av Visby-området omfattas av vattenskyddsområde, vilket kan komma att innebära merkostnader
för skyddsåtgärder eller att en etablering inte är möjlig när det gäller lokalisering av tyngre industriverksamheter. Det aktuella området är beläget utanför
vattenskyddsområde.
Kommunstyrelsen har under utställning av planförslag uttalat att ”För att värna befintlig verksamhet i och intill Telefonen 4 tillstyrks i nuläget enbart en
förändring av planen som innebär att industri och kontor tillåts” (2006-05-30,
§ 144). Gjorda revideringar av förslaget efter utställningen (se ”Ärendebeskrivning” ovan) har tillkommit efter samråd med företrädare för kommunstyrelsen.
Enligt plan- och bygglagen kan typ av detaljhandel specificeras angående t ex
livsmedel, storskalig handel etc. Som stöd för detta måste då finnas en särskild utredning eller dylikt som styrker att det finns skäl av betydande vikt för
att en specificering skall kunna göras. I dokumentet ”Detaljhandelspolicy Visby, uppdatering juli 2005” beskrivs konsekvenserna av olika utvecklingsalternativ för handeln i Visby, och denna utredning bedöms styrka att det finns
skäl av betydande vikt för föreslagen specificering.
För att tillförsäkra intilliggande befintlig industriverksamhet expansionsmöjlighet bör överenskommelse träffas om eventuellt markköp inom berörd fastighet innan planen antas. Vidare skall, enligt till planförslaget hörande genomförandebeskrivning, ett exploateringsavtal, som bl a reglerar berörda parters kostnadsdel i trafiklösning för fastigheten vara underskrivet innan detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Denna förutsättning för antagande är
inte uppfylld.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Planförslaget antas när överenskommelse träffats om eventuellt markköp
samt exploateringsavtal upprättats och undertecknats.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

2(2)

Dnr 42011-21
Innehåller:
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Detaljplan för
VISBY TELEFONEN 4.
Gotlands kommun

Stadsarkitektkontoret i Visby 2006-02-22,
reviderad 2006-10-11

PLANBESKRIVNING
Handlingar

Förslaget utgörs av en plankarta med bestämmelser. Till förslaget hör dessutom denna beskrivning och genomförandebeskrivning.
I samband med detaljplanen har det utarbetats en plan-MKB, trafikutredning daterad 2006-01-23 och en etableringsutredning avseende risker daterad 2006-01-08.

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är i f d Flextronicsfabriken att förutom industri möjliggöra
markanvändningen kontor och storskalig handel, dock ej livsmedel som är
förenligt med industriändamål.

PLANDATA
Lägesbestämning

Kvarteret Visby Telefonen 4 är beläget söder om vägkorset Broväg och
Norra Hansegatan.

Planområdet

Översikt
Areal

Fastighetens yta är cirka 99 000 kvadratmeter.

Markägoförhållanden

Marken är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Detaljplan

Inom området gäller detaljplan antagen 1971-08-31.

Detaljhandelsutredningen

Syftet med handelspolicyn för Visbyområdet var att säkerställa en livlig
cityhandel (Öster centrum/Ströwet) i samklang med en storskalig extern
etablering. Detta ska möjliggöra nya aktörer att etablera sig på Gotland.
Sålunda ska extern etablering inte medverka till en omflyttning av varuhandeln inom Visbyområdet, dvs i första hand en utflyttning av ”småbutiker”
från Östercentrum.

__________________________________________________________________________________________
Detaljplan för Visby Telefonen 4
2 (5)
planbeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2006 att handelspolicyn
”detaljundersökningsutredning för Visbyområdet” antagen av kommunfullmäktige 2001 skulle upphöra att gälla och att strategier för t ex handel
skulle inarbetas in i det pågående planarbetet med den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Inom fastigheten finns idag industriföretag vars verksamhet även i
framtiden kommer att vara förenligt med detaljplanens markanvändning.
På angränsande fastighet Visby Telefonen 5 finns plastbåtstillverkning
(Nimbus). Företaget håller på att miljöpröva sin verksamhet för scenariet
maxutbyggnad av fabriken. Några förändringar av markanvändningen i
området får inte ske som äventyrar en utbyggnad av Nimbusfabriken.

Fabriken Nimbus
Föreliggande detaljplanearbete inleddes med att en miljökonsekvensbeskrivning (plan – MKB) togs fram. Slutsatsen av denna beskrivning är att
det inte kommer att vara några konfliktsituationer mellan t ex Nimbus verksamhet och föreslagen handelsetablering i f d Flextronicsfabriken
En etableringsutredning avseende risker har genomförts och den visar sammanfattningsvis inte på några etableringsproblem med hänsyn till t ex Ninbusfabriken och Danielssons.
Trafikutredningen konstaterar att flerfamiljshus i Visby kv Höken som ligger närmast gatan har redan idag bullernivåer som överskrider riktvärdet 55
dBA ekvivalentvärde. Övriga bostadshus i Visby kv Höken och Visby Melonen kommer att få bullervärden som ligger under riktvärdet (ekvivalentvärde för året). Bullernivån kommer dock troligen att överskridas under juli
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månad när trafiken är högre.
För att säkerställa Nimbus framtida expansion, som inte är möjlig inom den
egna fastigheten möjliggörs en framtida expanionsyta på fastigheten Visby
Telefonen 4, se illustrationsplan.
Det framtida trafikflödet kan kräva en cirkulationsplats i vägkorset Norra
Hansegatan/Broväg. I detta scenarior blir det en direkt in- och utfart från
rondellen till f d Flextronicsfabriken.

Ny utfart till Bingebygatan
För att göra ett så bra trafikflöde som möjligt bör en ny utfart mot Bingebygatan anläggas, se illustrationsplan.
På fastigheten finns idag cirka 1000 parkeringsplatser, vilket är mer än tillräckligt för handels- och kontorsändamålet. Yta för framtida reservparkering finns tillgängligt, se illustrationsplan.
Markanvändningen föreslås förutom industriändamålet även innefattar kontor och storskalig handel. Storskalig handel innebär att minsta butiksyta ska
vara 750 kvadratmeter.
Redan idag finns det kontor på fastigheten. Att planmässigt tillåta kontor är
således endast att i efterhand godkänna redan gjorda etableringar.
Serviceinrättningar som café får etableras inom fastigheten. Idag finns en
lunchrestaurang.
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Administrativa frågor

Genomförandetiden går ut den 31 december 2010.

Stadsarkitektkontoret i Visby 2005-02-22 reviderad 2006-10-11

Carin Johanson
stadsarkitekt

Anders Rahnberg
planarkitekt
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UTLÅTANDE

Dnr 42011

Stadsarkitektkontoret

Detaljplan för VISBY TELEFONEN 4
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
_________________________________________________________________
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:
•

Planbestämmelsen J1 Industri får följande tillägg:.
Storskalig handel tillåts för enskild etablering större än 750 kvadratmeter.
Livsmedel får ej etableras.
Inskränkningarna i handelsändamålet stöds av konsekvensstudie ”Detaljhandelpolicy Visby”
uppdatering juli 2005” som antas av kommunfullmäktige innan antagandet av denna detaljplan.

•

Tillägg till planbestämmelsen ”utnyttjandegrad”:
På tomt med J1 betecknat område ska 50% av byggnadsytan (befintliga huset) nyttjas för
industriändamål

•

På plankartan förtydligas markanvändningen kontor genom tillägget: Kontor, Hotell,
Konferenslokaler.

•

Redaktionella ändringar har gjorts i texten och på kartan görs ändring av befintlig byggnad.

I och med att handelsänamålet utgår ur planen så tillgodoses samtliga inkomna erinringar mot
planförslaget.
FÖRSLAG TILL BESLUT
1. Byggnadsnämnden godkänner planförslaget
2. Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande.

Planförslaget, daterat 2006-02-22, har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för offentlig
granskning på stadsarkitektkontoret fr o m den 20 april 2006 t o m den 19 maj 2006. Den formella
utställningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga, regionala och kommunala
myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Framförda synpunkter och därav föranledda
åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse angående utställningen har varit införd i
ortstidningarna och uppsatt på kommunens anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare
enligt upprättad postlista.
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Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och stadsarkitektkontorets bemötanden av dessa. De
yttranden som inkommit arkiveras på stadsarkitektkontoret (ärendepärmen U1 -10).Utlåtandet omfattar
även kvarstående synpunkter från samrådsskedet samt samrådsyttranden som inkommit mellan samrådsoch utställningsskedet.
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Tekniska nämnden
U1
2006-06-13

Tekniska nämnden beslutar att som sitt yttrande överlämna förvaltningens
skrivelse i ärendet med den kompletteringen att exploatören bidrar till
finansiering vilket måste säkerställas i ett exploateringsavtal innan planen
antas av kommunen.
Stadsarkitektkontoret: I genomförandebeskrivningen under rubriken
exploateringsavtal står det att när en rondell byggs i vägkorset Norra
Hansegatan/Broväg med direktinfart till fastigheten Telefonen 4 ska berörda
parters kostnadsdel i rondellanläggningen redan vara reglerat i ett
exploateringsavtal.

Gotlandshem
U2
2006-05-22

Redan idag ligger bullernivån över riktvärdet 55 dBA ekvivalentvärde för de
bostadshus som ligger närmast Tjelvarvägen. Trafiken beräknas öka med
1000 fordon/dygn. Vi förutsätter att åtgärder vidtas om detta kommer att
inverka menligt på boendet.
In- och utfart för godstransporter är olämpligt placerade så nära våra
bostäder och måste ges en mindre känslig placering.
Stadsarkitektkontoret: I förslaget som ska antas av kommunfullmäktige har
markanvändningen dagligvaror, livsmedel utgått. Detta medför att bl a inte
livsmedel kan etableras inom planområdet.
En konsekvens av detta är att antalet trafikrörelser i området kommer att
minska.

Wisby Strövet
U3
2006-05-19

Tror inte att det blir någon storskalig handel i dessa lokaler. Det mer troliga
scenariet är en blandning av verksamheternas storlek, kompletterat med bl a
restaurang, café och innetorg vilket är en stor utmaning mot centrumhandeln.
Wisby strövet välkomnar konkurrens och ser gärna nya exteretableringar i
Visby men ge shoppingen respektive externhandeln de förutsättningar som
alla parter mår bäst av.
Stadsarkitektkontoret: Intentionen i planförslaget är storskalig handel.

Länsstyrelsen
U4
2006-05-18

Länsstyrelsen tillstyrker utställningshandlingarna. Dock framför följande
bedömning:
Kulturmiljövård- Högsta byggnadshöjd på 9 meter bör ändras för att inte ge
möjlighet att förvanska byggnadens sågtande tak.
Miljöfarlig verksamhet- Från miljösynpunkt kan inte uteslutas risker och
olägenheter från Danielssons verksamhet. Angående Nimbus verksamhet
kan det inte uteslutas att framtida tillstånd kan komma att begränsas till följd
av föreslagen ändrad markanvändning pga större utsläpp av lösningsmedlet
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styrén.
Infrastruktur- länsstyrelsen anser att det i planförslaget bör tydliggöras hur
möjligheten att nå området till fots eller cykel säkerställs och uppmuntras.
Stadsarkitektkontoret: Angående byggnadshöjden så är det den
byggnadshöjd som gäller i aktuell detaljplan.
Förutsättningar förändras när markanvändningen detaljhandel, livsmedel
utgår.
Länsstyrelsen svar på
brev ang förtydligande
av redan tillstyrkt
yttrande.
U5
2006-07-18

Munthuset Fastighetsrådgivning AB har i brev begärt ett förtydligande av
följande textmassa från länsstyrelsens granskningsyttrande:
” Nimbus Produktion i Visby AB finns på närliggande fastigheten Visby
Telefonen 5. Bolaget har påbörjat tillståndsprövning av verksamheten enligt
9 kap MB. Av det samrådsunderlag som länsstyrelsen tagit del av framgår att
bolaget har för avsikt att utgöga sin verksamhet avsevärt. Utökad produktion
innebär också större utsläpp av lösningsmedlet styrén. Det kan inte uteslutas
att framtida tillstånd kan komma att begränsas till följd av föreslagen ändrad
markanvändning på fastigheten Visby Telefonen 4.”
Länsstyrelsen svarar:
” Länsstyrelsens uppgift är att se till att de nationella lagar och förordningar
som finns följs i den praktiska vardagen, därför denna formulering.
Den föreslagna ändrade detaljplanen medför enligt miljöbalken, till vissa
delar ändrade förutsättningar för miljöskyddet, som t ex restriktioner
gällande utsläpp från närliggande verksamheter.”

Industriavdelningens
samorganisation
U6
2006-05-17

Gotlands kommun borde i högre utsträckning arbeta för en höjd
industriproduktion vilket också ger positiva effekter på synen på
företagsklimatet.
Telefonen rymmer god infrastruktur för industrin vilket inte borde förslösas i
onödan. En industriexpansion borde beredas utrymme i Telefonen.
Stadsarkitektkontoret: En etablering av industri är i både gällande plan och
i föreliggande detaljplaneförslag möjligt.
Det är på grund av att säkerställa framtida industrietableringar inom och i
planområdets närhet som markanvändningen detaljhandel, livsmedel utgår.

Barn och utbildningsFörvaltningen
U7
2006-05-17

Ingen erinran. Det är dock viktigt att den utökade trafiken i området särskilt
beaktas med tanke på barnens miljö avseende eventuella föroreningar och
störningar med anledning av trafik eller industriutsläpp.
Stadsarkitektkontoret: I och med att handelsändamålet utgår så kommer
mängden trafikrörelser att minska. Handelsändamålet begränsas till ej
livsmedel.

Nimbus produktion AB
(genom Settervalls
advokatbyrå)
U8
2006-05-17

Nimbus två tidigare yttranden äger alltjämt giltighet och därför motsätter sig
man i nuläget en ändring av detaljplanen på sätt som redovisats i
stadsarkitektkontorets handlingar. Nimbus känner alltjämt en oro att den
föreslagna ändrade detaljplanen kan komma att påverka befintlig
industriverksamhets fortlevnad inom området.
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Enligt detaljplaneförslaget är det uppenbarligen tänkt att visst område av f d
Flextronicsfabriken skall avsättas för ett eventuellt framtida nyttjande för
Nimbus. Finns det några garantier eller utfästelser att Nimbus kan få
disponera den avsatta ytan på ekonomiskt försvarbara villkor?
Stadsarkitektkontoret: I och med att handelsändamålet begränsas till att ej
tillåta livsmedel minskar troligtvis framtida konfliktriskerna med den
framtida industriexpansionen elleminerats.
När det gäller eventuell expansionsyta för Nimbus så möjliggörs detta i
detaljplanen men planen garanterar inte en överlåtelse.
Statoil (Carl-Axel
Sörnell)
U9
2006-04-20

Statiol- macken påtalar att byggande av rondell måste ta hänsyn till att
macken servas med 24-meters tankbilar. En rondell bör byggas samtidigt
som ”Flextronicsområdet” exploateras som handelsområde.
Stadsarkitektkontoret: Självklart måste en framtida rondell kunna serva de
olika företagen i området.

Kommunstyrelsen
U10
2006-06-13

1. För att värna befintlig verksamhet i och intill Telefonen 4 tillstyrks i
nuläget enbart en förändring av planen som innebär att industri och
kontor tillåts.
2. Planen ska antas av kommunfullmäktige.
Stadsarkitektkontoret: Stadsarkitektkontoret fick i uppdrag att se över om en
handelsetablering på något sätt skulle kunna vara möjlig och har diskuterat
denna fråga. Förändringarna som föreslås är att J1 industri får följande
tillägg ”Storskalig handel tillåts för enskild etablering större än 750
kvadratmeter, livsmedel får ej etableras". Vidare görs ett tillägg till
planbestämmelsen ”Utnyttjandegrad”. ”På med tomt med J1 betecknat
område ska 50 % av byggnadsytan (befintliga huset) nyttjas för
industriändamål.

Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen.
• I och med att handelsändamålet livsmedel utgår och att industriändamålet säkerställes i
”Flextronichuset” så bedömmer stadsarkitektkontoret att samtliga inkomna erinringar mot
planförslaget har blivit tillgodosedda.

Visby den 2006-08-16

Carin Johanson
stadsarkitekt

Anders Rahnberg
Planarkitekt
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 6

2006-12-18

Energiplan; antagande
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-11-30, § 366

•

Ledningskontoret 2006-09-27 och 2006-11-23

•

Bakgrund: Plan- och bostadskommittén 2006-02-14, § 6

•

Förslag till energiplan

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-30
2006-11-20

Ks § 366
Au § 305

Energiplan
KS2004/0273-37
- (Kommunfullmäktige 2004-08-16, § 118)
- Plan- och bostadskommittén 2006-02-14, § 6
- Förslag till energiplan
- Ledningskontoret 2006-11-23: Sammanställning över justeringar i planförslaget

I samband med behandlingen av uppföljningen av energiplanen ”Energi 2005”
gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till
energiplan för Gotlands kommun perioden 2005-2010. Planen skulle ha sin
utgångspunkt i den gjorda uppföljningen. Ledningskontorets planförslag har, i
enlighet med plan- och bostadskommitténs beslut i februari, remissbehandlats.
Arbetsutskottet har beslutat att planförslaget ska revideras på vissa preciserade
punkter och också redigeras redaktionellt innan det föreläggs
kommunfullmäktige. Ledningskontoret har redogjort för vilka förändringar som
kommer att göras. K o m m u n s t y r e l s e n n o t e r a r att den bearbetningen
också bör omfatta terminologin.
Kommunstyrelsens beslut
• Nämnder, styrelser och helägda bolag får i uppdrag att för sin verksamhet
redovisa konkreta förslag, som stödjer utvecklingen i Energiplanen 2010 och i
förekommande fall kostnadsberäkna dem. Förslagen ska redovisas till
kommunstyrelsens budgetberedning (maj) 2007 och arbetet ska samordnas av
ledningskontoret.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

(Det sålunda reviderade) förslaget till energiplan 2007-2010 antas.

•

Planen ska följas upp årligen i samband med årsredovisningen.
Kommunstyrelsen (Ledningskontoret) får i uppdrag att inför nästa planperiod
redovisa en samlad uppföljning av planen våren 2010.

Expedieras:
(Kommunstyrelsens beslut): Planeringsteamet, H Andersson för åtgärd efter kommunfullmäktiges
behandling av planen.
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Ledningskontoret
Helena Andersson
Bengt-Olof Grahn

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Energi 2010 , energiplan för Gotlands kommun
Bakgrund
Enligt Lagen om kommunal energiplanering skall varje kommun ha en aktuell
energiplan som anger mål för energianvändningen i hela kommunen och samverkansmöjligheter kring energi med företag inom kommunens gränser.
Kommunstyrelsen uppdrog våren 2006 åt Ledningskontoret att remissbehandla presenterat förslag till Energiplan för Gotlands kommun. Planen grundas på
tidigare antagna målsättningar i kommunen och behovet av att minska miljöproblemen förknippade med dagens energianvändning. Den hänvisar också
till de studier som dels visar en positiv socioekonomisk utveckling på Gotland
vid exploatering av lokala energiresurser, dels att Gotland har mycket goda
förutsättningar för en långsiktigt hållbar och klimatneutral energiförsörjning.
Energiplanen för Gotlands kommun grundas på visionen om att hela Gotland
bidrar till det uthålliga samhället och särskilt på kommunens ambitioner och
mål för ekologiskt hållbar utveckling, där energianvändningen är en viktig
del. Den samverkar med kommunens översiktsplanering, regionalt
utvecklingsprogram, miljöprogram/Agenda 21, transport- och
avfallsplanering. Den utgör också ett delmål i länsstyrelsens gotländska
miljömål.
Planens mål är ett hållbart samhälle med säker, tillräcklig och CO2-neutral
energiförsörjning till år 2025. Visionen är att energianvändningen på Gotland
ska ställas om för att bidra till både socialt, ekonomiskt och miljömässigt
hållbar utveckling. Klimatstrategin för Gotlands kommun är en del av
energiplanen.
Syftet är att det genom kommunens energiplan blir beslutat hur de verksamheter som kommunen råder över ska arbeta för att de övergripande regionala
och kommunala målen ska nås, hur ansvaret för olika åtgärder fördelas, hur
övergripande energifrågor ska hanteras i kommunen samt hur återrapportering
ska genomföras. Uppföljningen ska både visa hur utvecklingen av energianvändningen på hela Gotland bidrar till minskad klimatpåverkan och i vilken
takt planens olika målsättningar uppnås. Utvecklingen av energianvändningen
kommer att kunna redovisas, en strävan är att också kunna redovisa socioekonomiska effekter av ändrad energianvändning. I kommunens egna verksamheter beslutas också om energi- och miljöåtgärder inom nämndernas olika
Postadress
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Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
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ansvarsområden. Dessa ska följa klimatstrategin i energiplanen och ligga
inom ramen för kommunens miljöprogram/Agenda 21.
Energianvändningen i kommunens egna verksamheter redovisas i årliga ”gröna nyckeltal”. Uppföljningen av energiplan och miljöprogram samordnas för
kommunens egna verksamheter i de delar som rör energi och klimatpåverkan.
För det nationella miljömålet God bebyggd miljö har riksdagen till år 2010
satt ett delmål som gäller planeringsunderlag och där flera delar rör energiplanen. Enligt riksdagens mål ska program och strategier antas för hur utbudet
av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan utformas, så att bilberoendet
minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter
förbättras. Riksdagens målsättning är också att grön- och vattenområden i tätorter ska bevaras och utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas. Flera av
de nationella miljömål som antagits av riksdagen, framför allt målet
Begränsad klimatpåverkan, rör energifrågor.
Kommunens klimatstrategi och åtgärder för energiomställning omfattar olika
åtgärder som ska beslutas av kommunstyrelsen, någon av nämnderna eller
styrelserna för kommunägda bolag. Flera av de åtgärder som behövs för att nå
planens mål är på sådan detaljnivå att beslut om genomförande sker i olika
nämnder, enligt kommungemensamma inriktningsbeslut på strategisk nivå.
Att det privata näringslivets och hushållen får anledning och motivation att
ändra sin energianvändning är också avgörande för att planens mål ska nås.
Planen beslutar om styrtal för kommunens informationsinsatser till allmänheten och för inriktning på egna verksamheter, kommunal planering och
myndighetsutövande samt identifierar inom vilka ansvarsområden olika
verksamheter inom kommunen måste agera. Största delen av energianvändningen på Gotland kan kommunen inte påverka direkt.
Den nya energiplanen kan, liksom den förra, också bli en bra grund för
deltagande i olika projekt och partnerskap inom energiområdet för olika
verksamheter på Gotland. Informationsinsatser, nätverksarbete och projektverksamhet är kommunala verktyg som kan brukas för att påverka energianvändningen utanför den kommunala beslutssfären i positiv riktning.
Bedömning
Arbetet med framtagande av förslaget har bedrivits i bred samverkan med olika aktörer på bostadsmarknaden. Företrädare för företag och organisationer
som är viktiga för utvecklingen på energiområdet de närmaste åren, informerades och gavs möjlighet att under hand lämna synpunkter innan ett planförslag blev föremål för formell remiss då 44 remissinstanser gavs möjlighet att
lämna synpunkter. 20 remissvar har inkommit. Dessa svar har sammanställts
och kommenterats i bifogad samrådsredogörelse, av vilken också framgår att
lämnade synpunkter föranlett vissa kompletteringar i planförslaget.

Förslag till beslut
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Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
•

Upprättad Energiplan för Gotlands kommun antas som styrdokument för
verksamheten inom berörda kommunala nämnder och styrelsers ansvarsområden för åren 2007-2010.

•

Uppföljning av planen sker enligt planens förslag: Berörda verksamheter
bidrar med resultatredovisning inom sina respektive verksamhetsområden.
Uppföljning samordnas av Ledningskontoret som får i uppdrag att våren
år 2010 för KF redovisa en samlad uppföljning av planen inför nästa
planperiod.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Energi 2010
Förslag till energiplan för Gotlands kommun

Energi 2010
Ledningskontorets
Planeringsteam

Förslag till energiplan
Antagen av kommunfullmäktige 2006 för Gotlands kommun

Energi 2010, remissbehandlad version justerad efter KS, på väg till KF

Förord
Förordet skrivs när energiplanen, Energi 2010, är antagen. Detta är ett utkast.
Ekokommun Gotland är på rätt väg, men vi måste öka farten för att hinna fram till målet: Ett
hållbart samhälle på Gotland inom de närmsta 20 åren.
Här på vår ö kan det vara svårt att föreställa sig annat än god miljö och ren natur. Vi har så
mycket som vi tar för givet, men här finns också en stark känsla för att bevara och utveckla
Gotland på ett hållbart sätt.
Under de senaste åren har frågan om klimatförändringar tagit plats som en av de viktigaste
miljöfrågorna. Vi lever i en tid när nyhetsmedia ofta rapporterar om torkkatastrofer, svåra
oväder och översvämningar, smältande polarisar och arter som hotas av utrotning. Kanske är
det inte något vi funderar närmare över, än mindre om vår livsstil påverkas av klimatet?
Kanske är det alltför lätt att tänka att det där berör väl inte mej - fast det är precis tvärtom;
Klimatet påverkar oss – och vi är med och påverkat klimatet!
Nationell statistik visar att vi här på Gotland hör till landets värre ”klimatbovar”. Dessbättre
finns det också tydliga signaler på en utveckling åt rätt håll, men det finns mycket kvar att
göra. Kostnaderna ökar nu snabbt för den energi som bygger på ändliga resurser, det är ett hot
mot vår ekonomi och gör nuvarande energianvändning än mer ohållbar.
Samtidigt öppnar det stora möjligheter för att utveckla lokala resurser på Gotland. Vi vet att vi
måste öka takten i energiomställningen för de lokala jobbens, miljöns och ekonomins skull.
Kommunens klimatstrategi är en viktig del av energiplanen. I Klimatstrategi för Gotland
har vi satt det långsiktiga målet 100 % koldioxidneutral energiförsörjning på Gotland.
Kommunfullmäktiges beslut att ön skall bli en nollutsläppszon har stark koppling till energianvändningen. En ö med förnybar energi är en stor del av nollutsläppstanken och en stabil
grund för en hållbar utveckling. Energiplanen visar att Gotland har stora möjligheter, nu gäller
det att utveckla dem.
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Sammanfattning
Energiplanen för Gotlands kommun, Energi 2010, beskriver energisituationen på Gotland år
2005/06 och innefattar en rad olika åtgärder för att ställa om energianvändningen och åstadkomma en ekonomiskt och miljömässigt hållbar energianvändning. Planen gäller åren 2006 –
2010, den långsiktiga planeringshorisonten är till år 2025. Ett delmål är att år 2010 ska energianvändningen på Gotland till högst 55 % baseras på fossil energi och till dess ska även infrastruktursatsningar finnas förberedda för att till år 2025 ha uppnått en klimatneutral och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Det ska nås genom effektivare bruk av energi, ny infrastruktur för el, värme och transporter och med en, inom ramarna för hållbar utveckling, utbyggd
användning av lokala tillgångar på förnybar energi.
Den totala energianvändningen på Gotland har under 2000-talets första år legat ganska konstant nära 4 200 GWh per år. Det motsvarar cirka 73 MWh per person och år, det nationella
medeltalet är cirka 66 MWh per person och år. Energin som används på Gotland kommer till
65 % från fossila bränslen. För åren 2004 och 2005 syns en tydlig minskning av i oljeleveranser till Gotland jämfört med tidigare år. I det gotländska samhället exklusive cementindustrin
delas energianvändningen ganska jämnt mellan uppvärmning, el och transporter. Största delen
av energianvändningen på Gotland kan kommunen inte påverka direkt. Planen har, enligt lagen om kommunala energiplaner, övergripande mål för energisituationen i hela kommunen.
Beslutade insatser rör egen energianvändning, kommunala informationsinsatser, inriktningen
på egna verksamheter, kommunal planering utvecklingsprojekt och myndighetsutövande.
Omkring 90 % av luftutsläppen av fossilt kol från förbränning på Gotland regleras inom systemet för handel med utsläppsrätter. Näst efter cementproduktionen sker den största förbrukningen av fossila bränslen på Gotland till transporter. Den lägsta andelen förnybar energi
finns idag inom transportsektorn. Därför är det viktigt att arbeta med transportsektorns energianvändning och med insatser så att marknaden för miljöanpassade fordon och drivmedel får
lika goda förutsättningar på Gotland som på fastlandet. Utfasningen av olja till uppvärmning
inom bostadsbebyggelse pågår. Utfasningen av olja inom övriga sektorer har hittills varit obetydlig. Marknaden för biobränsle har en positiv utveckling.
Syftet med energiplanen är att få en gemensam grund för hur de verksamheter som kommunen råder över ska arbeta med energifrågor, så att de övergripande regionala och kommunala
målen uppnås. Planen anger hur ansvaret för olika åtgärder fördelas, hur återrapportering ska
genomföras samt hur övergripande energifrågor ska hanteras i kommunen, bland annat genom
nätverksarbete och projektverksamhet som är möjliga kommunala verktyg för att påverka
energianvändningen utanför den kommunala beslutssfären i positiv riktning.
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1.Inledning
Energiplanen för Gotlands kommun grundas på visionen om att hela Gotland bidrar till det
uthålliga samhället och särskilt på kommunens ambitioner och mål för ekologiskt hållbar utveckling, där energianvändningen är en viktig del. Den samverkar med kommunens översiktsplanering, regionalt utvecklingsprogram, Agenda 21/miljöprogram, transport- och avfallsplanering. Den nämns också som ett delmål i länsstyrelsens gotländska miljömål. Målet
är ett hållbart samhälle med säker, tillräcklig och CO2-neutral energiförsörjning till år 2025.
Visionen är att energianvändningen på Gotland ska ställas om för att bidra till både socialt,
ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Klimatstrategin för Gotlands kommun är en
del av energiplanen.
Syftet är att det genom kommunens energiplan blir beslutat hur de verksamheter som kommunen råder över ska arbeta för att de övergripande regionala och kommunala målen ska nås, hur
ansvaret för olika åtgärder fördelas, hur övergripande energifrågor ska hanteras i kommunen
samt hur återrapportering ska genomföras. Uppföljningen ska både visa hur utvecklingen av
energianvändningen på hela Gotland bidrar till minskad klimatpåverkan och i vilken takt planens olika målsättningar uppnås. Utvecklingen av energianvändningen kommer att kunna redovisas, en strävan är att också kunna redovisa socioekonomiska effekter av ändrad energianvändning. I kommunens egna verksamheter beslutas också om energi- och miljöåtgärder inom
nämndernas olika ansvarsområden. Dessa ska följa klimatstrategin i energiplanen och ligga
inom ramen för kommunens Agenda 21/miljöprogram 1 .
Energianvändningen i kommunens egna verksamheter redovisas i årliga ”gröna nyckeltal”.
Uppföljningen av energiplan och miljöprogram samordnas för kommunens egna verksamheter
i de delar som rör energi och klimatpåverkan.
Enligt 3 § lagen (1977: 439) om kommunal energiplanering ska det i varje kommun finnas en
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. Kommunernas
energiplanering ska med hjälp av berörda företag analysera och ta tillvara samverkansmöjligheter med energiintensiva företag inom kommunens gränser. Enligt tilläggsbeslut från 1991
och 2004 ska energiplanen också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, vars utformning
beror på planens inriktning och omfattning.
För det nationella miljömålet God bebyggd miljö har riksdagen till år 2010 satt ett delmål som
gäller planeringsunderlag och där flera delar rör energiplanen. Enligt riksdagens mål ska program och strategier antas för hur utbudet av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan utformas, så att bilberoendet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla
transporter förbättras. Riksdagens målsättning är också att grön- och vattenområden i tätorter
ska bevaras och utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas. Flera av de nationella miljömål som antagits av riksdagen, framför allt målet Begränsad klimatpåverkan, rör energifrågor.
All energianvändning påverkar miljön negativt i något avseende. Planen ska belysa miljöeffekterna av olika system för energiförsörjning. Genom att miljöpåverkan av olika drivmedel,
bränslen och sätt att producera el sätts i relation till sin andel av energiförsörjningen på Gotland visas möjligheter till att minska miljöpåverkan av energianvändningen här. Alla tänkbara
effekter på hälsa, miljö eller hushållning med naturresurser som orsakas av samhällets energianvändning ryms inte i planens redovisning. Ett urval har skett av dem som tydligast är kopp1

Agenda 21 för Gotlands kommun från år 1998 revideras under 2006, ny programtitel kan bli aktuell
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lade till energianvändningen på Gotland. Ett mål är att satsa på energisystem med så liten negativ inverkan på miljön som möjligt. Ett annat mål med energiplanering är bättre ekonomi i
kommunen, både i kommunen som region och i kommunens egna verksamheter.
Kommunens klimatstrategi och åtgärder för energiomställning omfattar åtgärder som ska beslutas av kommunstyrelsen, någon av nämnderna eller styrelserna för kommunägda bolag.
Flera av de åtgärder som behövs för att nå planens mål är på sådan detaljnivå att genomförandet beslutas av kommunens nämnder, enligt kommungemensamma inriktningsbeslut på strategisk nivå. Det lokala energibolaget GEAB, Gotlands Energi AB, är också en mycket viktig
aktör. GEAB ägs till 75 % av Vattenfall och till 25 % av kommunen, så det lokala inflytandet
över GEAB är begränsat. Att det privata näringslivets och hushållen får anledning och motivation att ändra sin energianvändning är också avgörande för att planens mål ska nås. Planen
beslutar om styrtal för kommunens informationsinsatser till allmänheten och för inriktning på
egna verksamheter, kommunal planering och myndighetsutövande samt identifierar inom vilka ansvarsområden olika verksamheter inom kommunen måste agera. Största delen av energianvändningen på Gotland kan kommunen inte påverka direkt.
Energiplanen kan också bli en bra grund för deltagande i olika projekt och partnerskap inom
energiområdet för olika verksamheter på Gotland. Informationsinsatser, nätverksarbete och
projektverksamhet är kommunala verktyg som kan brukas för att påverka energianvändningen
utanför den kommunala beslutssfären i positiv riktning.

Omvandlingstabell för effekt och energi, energi i olika bränslen
EFFEKT MÄTS I WATT (w)

ENERGI är EFFEKTEN * tiden

ENERGIINNEHÅLL,

1 kilowatt = 1000 W

1 kilowattimme (kWh) = 1 kW i 1 h

Eldningsolja 9960 kWh/m

1 megawatt (MW) = 1000
kW

1 megawattimme (MWh) = 1000
kWh

Träpellets 4800 kWh/ton, 2,1 ton
3
motsvarar 1 m eldningsolja

1 gigawatt (GW) = 1000 MW

1 gigawattimme (GWh) = 1000
MWh

Skogsflis, torr, ca 900 kWh/m s, 113
3
15 m motsvarar 1 m eldningsolja

1 terrawatt (TW) = 1000 GW

1 terrawattimme (TWh) = 1000
GWh

Spannmål, ca 4000 kWh/ton, 2,5
3
ton motsvarar 1 m eldningsolja

Energi anges också i Joule, (J)
1 MWh = 3,6 GJ

Ved, 2100 – 2500 kWh/m f, ca 4,5
3
3
m f motsvarar1 m eldningsolja

3

3

3
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2. Energi i mängder
Totala energianvändningen på Gotland har legat ganska konstant, nära 4 200 GWh per år under 2000-2005. Det motsvarar 73 MWh per gotlänning och år, drygt 10 % över det nationella
medeltalet. Energin som användes år 2005 kom till nära 65 % från fossila bränslen.

2.1 Fördelningen av de olika energislag som används på Gotland
Värme och el produceras delvis av lokal bioenergi, återvunnen energi och vindkraft. Småskalig produktion av biodiesel, RME, finns på ön. År 2005 kom den energi som totalt användes på Gotland till värme, el och drivmedel bara till drygt 10 % från lokal elproduktion eller
lokal bioenergi. Lokal vindkraft motsvarade cirka 20 % av elförbrukningen på ön.
Så här mycket energi användes på Gotland år 2005
Energibärare
El; mix av olika kraftproduktion, via fastlandskabeln
Kol & petcoke, industri
Drivmedel & eldningsolja1
Fossilt returbränsle, industri
Fossil energi 2602 GWh + all
övrig el via fastlandskabeln
Vindkraft, lokal produktion
Värmepumpar, netto2
Biobränsle, stenindustri
Biobränsle fjärrvärme3
Biobränsle övrigt4
Återvunnen energi5
Solvärme
Delsumma förnybar energi
Totalt Gotland

GWh

Del i %

754

18

1213
962
427

29
24
10

3356

81

173
67
172
179
133
49
1
774

4
2
4
4
3
1
<1
19

Totalt GWh

4130 GWh

Källa: Cementa AB, GEAB, SCB, bearbetning Energibyrån Gotland och Gotlands kommun
1

SCB:s statistik över regionala oljeleveranser för år 2005
GEAB fjärrvärme: 27,4 GWh plus uppskattning av värme från värmepumpar i enskilda fastigheter: 40 GWh
3
Biobränsle i GEAB:s fjärrvärme
4
Värme från pellets (40 GWh import), ved och flis (80+ 15 GWh lokal) i enskilda pannor (Källa sotarregister och företag)
5
Återv. energi fr Cementa ca 40 GWh, i fjärrvärmen i Visby ca 9 GWh, år 2005
2

Såhär mycket energi användes på Gotland exklusive Cementa år 2000 & 2005
Energikälla
GWh 2000
Andel %
GWh 2005
Andel %
Petroleum import
993
48 %
962
47,6 %
Elektricitet import
567
28 %
480
23,8 %
Gasol import
Delsumma importerad energi
Vindkraft
Värmepumpar
Biobränsle i fjärrvärme
Biobränsle övrig användning
Återvunnen
Solvärme
Delsumma förnybar energi
Totalt Gotland

15
1575
138
100
138
86
20
1
483
2058 GWh

< 1%
76%
7%
5%
7%
4%
1%
<1%
24%
100 %

<1
1442
173
67
179
133
25
1
578
2020 GWh

<1 %

71,4 %
8,6 %
3,3 %
8,9 %
6,6 %
1%
<1

28,6 %
100 %
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Ett delmål 2 till år 2010 är att energin ska komma från fossila bränslen till högst 55 % år 2010.
Det innebär att ytterligare drygt 330 GWh, i det gotländska energisystemet, ska vara förnybar
energi, om energianvändningen fortsätter att vara lika stor som idag. Målet kan tyckas lågt,
men för att nå dit på bara fem år behöver takten i energiomställningen vara högre under 2005
–2010 än tidigare år. Dessutom behövs planering och projektering genomföras under de
närmsta åren, så att energiomställningen får ytterligare fart efter 2010, för att nå en hållbar
energiförsörjning till år 2025.
Samtidigt är det mycket viktigt att arbeta för att den totala energianvändningen minskar, energin kan användas effektivare. Andelen energi från fossila bränslen beror till stor del på utvecklingen inom cementindustrin. Delmålet till år 2010 nås om flera aktörer genomför åtgärder inom sina verksamheter. En tänkbar utveckling, som uppfyller målet, är att:
•
•
•

Cementa till år 2010 ökar biobränsleanvändningen med 130 - 150 GWh utan att öka
fabrikens totala bränsletillförsel i någon större omfattning.
Marknaden för miljöanpassade fordon och drivmedel får samma utveckling på Gotland som på fastlandet och når 30 - 50 GWh per år från biodrivmedel.
Hushåll och näringsliv lyckas ersätta minst 150 GWh, hälften av sin nuvarande förbrukning av olja till uppvärmning, med förnybar eller återvunnen energi.

2.2 Vilka använder mest energi på Gotland?
På Gotland präglas energianvändningen av stenindustrins stora behov av bränsle för att bränna kalksten. I det gotländska samhället exklusive cementindustrin fördelar sig energianvändningen ganska lika mellan uppvärmning, el och transporter. Inkluderas sjöfart och flyg är
transporterna efter cementindustrin den enskilt största förbrukaren av fossila bränslen på Gotland. Transporterna och transportsektorns klimatpåverkande utsläpp ökar. I hushållen ökar elanvändningen, trots ökande elpriser har totala eltillförseln till Gotland ökat igen de sista åren.
Figur 2.2.1. Energianvändningen i olika sektorer på Gotland, källa SCB:s kommunala energibalanser, för år 2003

Hushåll
15%

Jordbruk,skogsb
ruk,fiske
5%

Övriga tjänster
4%
Transporter
14%
Offentlig
verksamhet
5%

Industri,
byggverks.
57%

.
2

Delmål även i länets regionalisering av de nationella miljömålen
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3. Klimatstrategi för energiomställning
I Gotlands kommun ska vi aktivt arbeta för ett hållbart samhälle
Som ekokommun ska den ekologiska dimensionen i hållbarhetsarbetet vara framträdande.
Fyra principer för ekologisk hållbarhet är grunden till miljöstrategin för Gotland som för alla
andra ekokommuner. De är också grunden för kommunens klimatstrategi. I det målinriktade
miljöarbetet för att nå ett hållbart samhälle spelar energifrågor en central roll eftersom energianvändningen i hög grad ger miljöpåverkan.
En ekologiskt hållbar samhällsutveckling får vi genom att
1. minska spridning och nyanvändning av material som hämtas ur jordskorpan
2. minska miljöpåverkande utsläpp från samhällets produktion och energianvändning
3. bevara naturens produktionskapacitet och värna mångfalden i naturen
4. utveckla ett samhälle med god och effektiv resursanvändning som bidrar till att
uppfylla alla människors grundläggande behov
För omställningen till hållbar energiförsörjning är de sociala och ekonomiska aspekterna av
hållbar utveckling lika viktiga. Energiomställning ger möjligheter till nya lokala jobb och förbättrad lokal ekonomi. Indikatorer på de socioekonomiska aspekterna ska utvecklas för att
ingå i uppföljningen av energiplanen.

3.1 Klimatstrategi till år 2010:
En långsiktigt hållbar och koldioxidneutral energiförsörjning är ett mål för Gotlands kommun.
Målet sattes första gången i översiktsplanen Vision 2010. Där finns målsättningar för en ökning av andelen förnyelsebar energi, en ökad energieffektivisering och för att minska behovet
av importerad energi. De finns också i kommunens Agenda 21, i förra energiplanen och i
kommunens deklaration för deltagande i EU-projektet CTO, en kampanj för förnybar energi.
Minska behovet av fossila bränslen
Beroendet av fossil energi och kärnkraft fasas ut genom effektivare energianvändning
samt ökad användning av långsiktigt hållbara energikällor.
Tillgången på förnybar och återvunnen energi utvecklas lokalt. Inom ramen för ekonomiskt
och socialt hållbar utveckling ska energitillgångarna kunna balansera öns behov av energi
till transporter, värme och el.
Organisera behovet av transporter och utveckla hållbara kommunikationer
Bebyggd miljö, service och infrastruktur för transporter utvecklas med syfte att stödja en effektivare användning av energi och en hållbar livsstil.
Minska energibehovet i byggnader
Vid ny- och ombyggnad utformas bebyggelse så att den blir så miljöanpassad och energieffektiv som möjligt utifrån vad känd teknik och befintliga byggnader medger.
Välj teknisk utrustning med omsorg
Teknikval och aktivt miljöarbete begränsar skador på natur och kulturarv, människors hälsa
och ger minskad klimatpåverkan.
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3.2 Framgångsfaktorer för kommunens energiomställning
Som steg på vägen till en hållbar och koldioxidneutral energiförsörjning antas 10 framgångsfaktorer. Det är områden där lyckade insatser behövs till år 2010 för att nå det övergripande
målet till år 2025. De gäller för alla kommunala verksamheter, men kan även användas för
andra verksamheter på Gotland.
• Kommunens verksamheter ska var och en på sitt sätt bidra till att andelen förnybar
energi av den totala energianvändningen ökar i det gotländska samhället.
• Användningen av olja till uppvärmning i fastigheter fasas ut till år 2010.
• Användningen av el kartläggs och effektiviseras.
• Åtgärder för att effektivisera energianvändningen i fastigheter genomförs.
• Åtgärder för att minska behovet av fossila drivmedel ska genomföras.
• Miljökrav på transporter ska ställas i upphandlingar och vid planering av resor.
• Vid fordonsbyte ska miljöfordon väljas där sådana alternativ finns.
• Mängden transportenergi per kommunanställd ska ha minskat med 5 % från år 2005
till år 2010.
• Utsläppen av koldioxid från fossila drivmedel i kommunens verksamheter ska ha
minskat med 10 % från år 2005 till år 2010.
• Kommunens verksamheter ska bidra till att nå de kommunövergripande målen för
minskade utsläpp och ökat utnyttjande av lokala förnybara energiresurser.
Framgångsfaktorerna redovisas genom uppföljning av energiplanens kapitel 6.3: Handlingsplan med kommunal ansvarsfördelning.
Klimatstrategin följer (förslaget till) Miljöstrategi för Gotland, (en revidering av 1996 års
Ekoprogram för Gotland. Det arbetet sker parallellt med remissen av Energi 2010.)
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4. Möjligheter till förnybar energi på Gotland
4.1 Energi på Gotland – förutsättningar och möjligheter
I energisammanhang är Gotland speciellt. Det isolerade läget tillsammans med stort energibehov, särskilt till stenindustrin och till transporter, ställer särskilda krav på energitillförseln.
Den tydliga avgränsningen och att ön genom stenindustrin har stort behov av värme och el gör
samtidigt ön till ett intressant område för att studera tillförsel, distribution och användning av
energi. Här finns goda förutsättningar för att utveckla lokal produktion av vindkraft, biobränslen och biodrivmedel, men vi är idag helt beroende av energi som köps in från andra regioner.
Nära två tredjedelar av vår energiförsörjning sker genom tillförsel av fossila bränslen. En stor
del av dessa kan med ekonomiska och miljömässiga fördelar ersättas av lokal bioenergi, återvunnen energi av flera olika slag samt energieffektiviseringar som minskar energianvändningen. Här finns också en outnyttjad potential för fortsatt utbyggnad av vindkraft. Att snarast effektivisera energianvändningen och ersätta fossila bränslen med biobränslen och andra koldioxidneutrala energikällor är avgörande för att minska energianvändningens klimatpåverkan.
En ökad exploatering av de förnybara lokala energiresurserna skulle dessutom märkbart kunna förbättra den lokala ekonomin. Genom att ersätta externt tillförd energi med lokalt producerad elkraft och biobränslen ökar värdet av de gotländska resurserna samtidigt som miljöbelastningen minskar. Bättre energieffektivitet och energibesparingar ger också bättre ekonomi.

4.1.1 Varför förnybar energi
Förnybar energi är oberoende av ändliga resurser, minskar behovet av riskabla transporter och
ger inte upphov till samma skadliga miljöpåverkan som dagens energianvändning.
Dagens användning av fossila bränslen, till uppvärmning, el och transporter orsakar det största globala miljöproblemet, nämligen klimatpåverkan. Att minska klimatpåverkande utsläpp är
idag ett gemensamt mål från FN-nivå ner till lokal nivå. Vår energianvändning har också negativ lokal miljö- och hälsopåverkan genom avgaser och rökgasutsläpp. Råvaruframställningen till fossila drivmedel och bränslen för vår energitillförsel sker idag i områden med dålig insyn i om produktionen är godtagbar ur miljö- och hälsoperspektiv. Förnybar energi kan tas
tillvara ur lokala resurser vilket både skapar trygghet i tillförseln, ger lokala jobb som ökar
BRP och ger möjlighet till insyn och lokalt inflytande i produktionen.

4.2 Lokala tillgångar på förnybar energi
4.2.1 Bioenergi
4.2.1.1 Skogsbränsle
På Gotlands finns cirka 124 000 ha produktiv skogmark varav 96 000 ha för närvarande kan
räknas som produktionsskogar, i huvudsak bevuxna med gran och tall. På dessa är virkesförrådet i medeltal 81 m3sk/ha. 240 000 m3sk avverkades år 2004 och under en lång följd av år
har det avverkats runt 200 000 m3sk. Tillväxten är dock över 300 000 m3sk per år, därigenom
finns ett stort virkesförråd. Skogen ger normalt cirka ca 100 – 120 m3sk/ha vid en föryngringsavverkning på Gotland, därutöver kommer här under de närmaste årtionden att finnas
stora arealer med behov av röjnings- och gallringsinsatser både i produktionsskogarna och på
andra arealer, t ex i lövskogar och en del marker avsatta för naturvårdsändamål Det ger också
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vissa volymer skogsbränsle. Bioenergi från skogen är den lokala energikälla som för år 2005
beräknats ha gett det största lokala tillskottet till öns energianvändning, cirka 200 GWh. Potentialen är bara utnyttjad till en tredjedel. Tabellerna nedan beskriver två scenarier för
biobränsleuttaget ur de gotländska skogarna, källa LRF och Länsstyrelsen.
Tabell 1) Sannolikt uttag av virke och energived enligt mål på kortsikt för gotländskt skogsbruk
Typ
volym (m3sk)
% till energi
Energiinnehåll GWh
(1 m3sk=2MWh)
Sågtimmer inkl kubb
154 449
62 %
192
Massaved
43 368
50 %
43
Ved
55 368
100 %
111
GROT
13 454
100 %
27

Årligt uttag

266 639 m3sk

373 GWh/år

Ca 700 ha föryngringsavverkning per år, samt viss övrig avverkning från naturvårdshuggningar, vindfällen, beteshuggningar
mm. 700 ha förstagallringar och 1300 ha övriga gallringar. I dessa scenarier används cellulosaflis även till energi.

Tabell 2) Potential för avverkning och energiuttag inom ramen för långsiktigt hållbart skogsbruk
Typ
volym (m3sk)
% till energi
Energiinnehåll GWh
(1 m3sk=2MWh)
Sågtimmer inkl kubb
219 203
62 %
272
Massaved
62 924
50 %
126
Ved
74 924
100 %
150
GROT
27 801
100 %
56

Årligt uttag

384 852 m3sk

604 GWh/år

Ca 1000 ha föryngringsavverkning per år, samt viss övrig avverkning från naturvårdshuggningar, vindfällen, beteshuggningar mm. 1000 ha förstagallringar och 2000 ha övriga gallringar. Kubb ger ett lägre virkesutbyte än timmer.

Om den totala potentialen för biobränsleuttag hos alla trädbärande marker utnyttjades på Gotland skulle uttaget vara ändå större än 600 GWh per år, det scenariot är av flera orsaker inte
aktuellt. Problemet idag är snarast att aktiviteten i skogen är för låg både i fråga om slutavverkningar och i fråga om skötselåtgärder i produktionsskogarna. Ett troligt skogsuttag av virke och biobränsle vid fullt utnyttjande av skogens tillväxt på de områden där aktivt skogsbruk
bedrivs, men inom ramen för hållbara brukningsmetoder inom skogsbruket, skulle kunna se ut
som i tabell 2 ovan. Den innebär inte att all skog går till energi utan uttaget av sågat virke optimeras. Däremot stannar, till skillnad från idag, all massaved kvar på ön och används som
energiråvara. Med den stora andelen passiva skogsägare som finns på Gotland är en maximal
avverkningsvolym i skogen osannolik, men med det virkesuttag som öns träindustri efterfrågar och de satsningar som görs på ökad aktivitet i skogsbruket är ett samtidigt uttag av biobränsle som kan ge 370 GWh/år en ganska försiktig uppskattning. Frågan är när massaveden
blir mer ekonomiskt intressant som energiråvara än som pappersråvara. Redan idag används
en hel del massaved för energiproduktion. Med ökande efterfrågan på skogsbränsle finns potential för ett större bränsleuttag från röjning och gallring. Våren 2006 är priset för energiflis
bara 10:-/m3s lägre till skogsägaren än priset för cellulosaflis.
Ekonomiskt har skogsbränslepotentialen ett värde på 150 Mkr/år, med ett lägsta pris på 0:25
kr per kWh flisvärme. År 2005 utnyttjades cirka 200 GWh lokalt skogsbränsle. I princip finns
här potential både att utöver den användningen ersätta merparten av all eldningsolja som togs
in i Visby hamn år 2005 och att försörja hela Visbys fjärrvärme med skogsbränsle. Ett ökat uttag av skogsbränsle skulle samtidigt utöka verksamheten inom skogsbruk och bioenergimarknad med ett antal lokala årsarbeten, utöver arbetet med virkesproduktionen. Svenska bioenergiföreningen har beräknat sysselsättningseffekten för biobränslen till ca 300 årsarbeten
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per TWh uttag vilket innebär att lokalt bioenergiuttag svarade för 60 årsarbeten i skogen år
2005, men potentialen är 180 årsarbeten. Till det kommer arbeten med installation, drift och
underhåll.
4.2.1.2 Bioenergi från åkern
Jordbruket kan producera bioenergi i många former och dess roll som energiproducent väntas
växa inom hela EU. På Gotland finns nära 87 000 ha åker varav 15 – 20 % skulle kunna användas för energigrödor utan att inkräkta på utrymmet för de grödor som idag förädlas lokalt.
Frågan om hur lönsamt det blir med energigrödor på jordbruksmark avgörs inte bara på lokal
nivå utan bland annat genom jordbrukspolitiska beslut i EU. Skörden från 15 000 ha energigrödor på Gotland skulle till exempel med 3 000 ha sockerbetor, 2 000 ha oljeväxter, 5 000 ha
höstvete och 5000 ha korn kunna ge energiråvara motsvarande 375 GWh per år. Med annan
arealfördelning och eventuellt nya grödor skulle energiskörden kunna bli större. Till exempel
beräknas energiutbyte från hampa uppgå till 31 MWh/ha om 70 % av en skörd på 10 ton ts/ha
och år används för energiändamål. Även salixodlingar (energiskog) på åkermark kan få en
viss framtid på Gotland. Enklaste användningen av biomassa från åkern är direkt användning
för värme- och kraftvärmeproduktion. Ersätter biobränslena fossila bränslen så är det den effektivaste vägen att använda dem, men samhällsekonomiskt störst nytta gör de kanske om de
förädlas till drivmedel inom transportsektorn. Trots att omvandlingsförluster minskar energinettot och förädlingskostnaderna blir högre, så får energin ett högt förädlingsvärde i form av
drivmedel. Utbytet räknat som energiskörd per hektar åkermark blir enligt nedanstående tabell
som beräknats på normskördar för Gotland.
Tabell: Bruttoenergiskörd för vanliga grödor på Gotland

Gröda
Höstvete
Korn
Höstraps**
Vårraps**
Sockerbetor
Vall, fälttork
Vall, inplastad
*
**

Skörd ton/ha
5
4
2,3
1,6
43
7
7

Energiskörd /ha och år
21 MWh/ha
17 MWh/ha
16 MWh/ha
11 MWh/ha
50 MWh/ha
7 MWh/ha
8 MWh/ha

Faktor*
7,0
8,2
5,9
4,1
11,8
2,5
1,8

omvandlingsfaktor = energiskörd/energi i insatsmedel
cirka 50 % i oljan

Källa Länsstyrelsen i Gotlands län

4.2.1.3 Biogas från lantbruket
Det finns en stor potential för biogasproduktion på Gotland. Denna potential är störst inom
jordbruket där restprodukter som gödsel, halm och annat biologiskt avfall från produktionen
utgör en hittills oanvänd resurs för produktion av drivmedel, el och värme. En inte alltför
djärv uppskattning är att restprodukter från jordbruket på Gotland, efter en utbyggnad på
marknadsmässiga grunder men med ett initialt stöd till de första anläggningarna, till år 2010
skulle kunna producera 150 GWh biogas per år. Energi i biogas från jordbruket skulle därmed
kunna motsvara energiinnehållet i jordbrukets samlade energiinköp. Potentialen är större. Biogas från jordbruket på Gotland kan, tillsammans med lämpliga restprodukter från livsmedelstillverkning och handel som inblandade i gödsel ger effektivare gasproduktion, på sikt ge
minst det dubbla; 300 – 400 GWh per år. Önskvärda tillskott från livsmedelsindustrins avfall
är fettrikt slam och fasta avfall från t ex mejeri, slakteri och färdigmatsindustri.
Som drivmedel har gasen ett värde av cirka 7 kr per kWh och det gör investeringar i biogas
intressanta, om gasen kan få avsättning som drivmedel. Om energin i gasen används till att
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producera 1/3 el och 2/3 värme behövs möjlighet att få betalt för båda energiformerna för att
investeringen ska vara ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med andra energislag. Biogasen
kan också användas som råvara till andra flytande eller gasformiga drivmedel. År 2005 var
kommunens pilotanläggning på Lövsta landsbygdscentrum den enda lantbruksbaserade biogasanläggningen på ön, men ett aktivt arbete pågår på Lövsta och genom öns biogasförening
för att få till stånd fler anläggningar. Under 2004/2005 genomfördes en förstudie som ett
LBU-projekt för att ta fram idéskisser för några typgårdar på Gotland. Ett regionalt utvecklingsprojekt för att projektera gårdsbaserade anläggningar biogasanläggningar genomfördes
under 2005. De fick inget statligt klimatinvesteringsstöd år 2006, men projekteringen kan
ändå vara en grund för framtida satsningar.

4.2.2 Vindenergi
Gotland har mycket goda förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av vindkraft. Läget mitt i
Östersjön och öns flacka topografi gör att ön har stora vindtillgångar, både på land och till
havs. Vindens energiinnehåll på vissa platser längs Gotlandskusten och vattnet utanför Gotland ligger runt 6000 kWh/m2 respektive över 6000 kWh/m2 på 80 m ö h. Dessa platser utgör
därför några av landets bästa lägen för vindkraft. Delar av öns inre, där vindens energiinnehåll
på 80 m ö h är lägre än 3000 kWh/m2, är mindre intressant för vindkraftutbyggnad i dagsläget. Utifrån vindkraftens potential inom nuvarande utbyggnads- och planeringsområden för
vindkraft på Gotland finns det, enligt öns vindelproducenter, intresse för att installera vindkraftverk med tillkommande effekt om drygt 1000 MW för att totalt producera 2460 GWh elkraft per år från sammanlagt ca 500 verk. Utbredningen av vindkraft beräknas till 15-talet
grupper om 2-3 verk, befintliga enstaka verk och 15-16 avgränsade större vindkraftsparker där
redan befintliga vindkraftsparker ingår och alla utom en del av Tofta skjutfält, som i så fall
blir den största parken, redan finns beskrivna i kommunens fördjupade översiktsplaner/planförslag för vindkraft. Med ett elpris på 0:35 kr per kWh för vindkraftsel3 skulle produktionen
motsvara ett årligt värde av drygt 860 Mkr i 20 år mot en total investering av 13 000 Mkr med
investeringskostnad av 12 Mkr per MW för nytillkommande vindkraft. 1000 MW installerad
effekt genererar erfarenhetsmässigt 100 permanenta årsarbeten bara för underhåll och drift av
verken. Förutsättningar för utveckling vindkraften på Gotland, enligt ovan, är bland annat att
en utökad överföringskapacitet av el mellan Gotland och fastlandet planeras till senast 2010.

4.2.3 Solenergi
Gotland har för svenska förhållanden goda förutsättningar för att använda solenergi. Under ett
normalår uppgår antalet soltimmar i Visby till ca 1900 (>150W/m2 solinstrålning). Dagens
solfångare ger ca 420 kWh/m2 och år på Gotland. En normal installation med 10 m2 på ett enfamiljshus bidrar då med cirka 4200 kWh/år till husets energiförsörjning. Det räcker till hela
varmvattenförsörjningen under sommaren och minskar uttaget från annan värmekälla under
vår och höst. 17 - 20 GWh solvärme bör kunna vara ekonomiskt intressant att bygga ut på
Gotland. Idag tas bara runt 5 % av den potentialen i anspråk.
Elproduktion via solceller har hittills bara varit ett gångbart alternativ för installationer där
nätanslutning är omöjlig eller för kostsam i förhållande till elbehovet. Med teknikutveckling
kan fler applikationer bli aktuella. Ny teknik kommer dock inte att ge något märkbart tillskott
i elförsörjningen till år 2010. I scenariot för hållbar energiförsörjning år 2025 ingår en liten
mängd el från solceller i kalkylen.
3

Prisuppgift utan miljöbonus eller motsvarande
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4.2.4 Återvunnen energi
Återvunnen energi kan vara både av fossilt och förnyelsebart ursprung. Den största användningen av återvunnen energi på Gotland sker vid Cementas förbränning av restprodukter. År
2005 bestod drygt en tredjedel av fabrikens bränslen av restprodukter. 9,5 % av värmen i fabriken kom från restproduktsbränslen som klassats som biobränslen. Av överskottsvärmen från
Cementa genereras en del av elen till fabriken och fjärrvärmen i Slite får det mesta av sin värme från Cementa. Förbränning av olika sorters avfall diskuteras på Gotland. I fjärrvärmen i
Visby sker proveldning av bland annat uttjänta värphöns. Blandat hushållsavfall och nermalt
slakteriavfall med ett årligt energivärde på ungefär 40 GWh 4 - skickas år 2006 till förbränning
på fastlandet, där det blir fjärrvärme producerad i särskilda avfallsförbränningsanläggningar.
Hushållens avfall kommer senast 2008 att samlas in i en torr brännbar fraktion som ska förbrännas vid Cementa i Slite och en våt fraktion för biologisk behandling. I fjärrvärmen utnyttjas till viss del överskottsvärme från andra verksamheter. Värmepumpar och värmeväxlare för
att bland annat ta tillvara överskottsvärme utnyttjas också i allt större grad i enskilda fastigheter både inom industrin och i bostäder.

4.3 Hållbar energiförsörjning på lokal bas?
4.3.1 Undvika onödig energianvändning
Dagens energianvändning kan till stora delar effektiviseras. Regeringen tillsatte hösten 2005
en kommission med uppgift att föreslå hur Sverige ska bryta oljeberoendet till år 2020. En av
fem huvudstrategier i deras rapport är en genomgripande energieffektivisering av hela samhället.

4.3.2 Lokal produktion av elkraft och värme från förnybar energi
4.3.2.1. Biobränsle i fjärrvärme och närvärme
På Gotland finns en stor potential för att öka andelen energi från biomassa. De största enskilda användarna av biomassa är värmeverk som genererar värme till fjärrvärmenäten i tätorterna. Dagens värmeverk kommer efterhand att ersättas med nya och då kommer det att bli intressant med kombinerade el- och värmeverk. Frågetecken kring klassificeringen av olika biobränslen ger osäkerhet om vilka bränslen som tillåts i de värmepannor som inte är godkända
för avfallsförbränning. Med en tydlig strategi för att öka fjärrvärmeanslutningen kan mer biomassa från skogen användas för att producera värme och el. En totalt installerad effekt på 60
MW kraftvärme kan producera 100 GWh (20 MW) el och ca 225 GWh (40 MW) värme. Från
GEAB:s håll bedöms el från kraftvärme vara intressant eftersom dess elproduktion bör vara
tämligen jämn och värmebehovet till stor del samvarierar med elbehovet över årsbasis men
även här är begränsningen all elproduktion som ansluts till elnätet ska rymmas inom de 70
MW effekt som återstår innan nätets kapacitet bedöms vara fullt utnyttjad.
Både vedeldning och luftvärmepumpar kan ge problem i tättbebyggda områden. Det är därför
viktigt med ett nära samarbete t ex mellan myndigheter som beviljar bidrag för omställning
till fossilbränslefri uppvärmning och tillsynsmyndigheten som riskerar få in grannklagomål.
I Visby innerstad gäller speciella förutsättningar. Eftersom Visby innanför murarna är mycket
tättbebyggt är det olämpligt med vedeldning där på grund av risk för luktstörningar och luftvärmepumpar är olämpliga på grund av risken för bullerstörning. Det mest lämpade uppvärm4

1Hushållsavfall 12,2 kton/år (årsmedel 2000-2005, källa: Gotlands kommun) och 2,7 MWh/ton (energiinnehåll
vid 50% ts , källa: Energikontor Sydost), resten av energin finns i slaktavfallet
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ningsalternativet är fjärrvärmen. Därför är det viktigt att utbyggnad av fjärrvärme förespråkas
och underlättas av berörda parter, varav kommunen är en viktig part. Det näst bästa alternativet är pelletseldning i miljögodkänd anläggning, gärna i kombination med solfångare. Därför
bör pellets inte bör bedömas lika restriktivt som annat fastbränsle och solfångare få installeras
där det kan ske utan olägenhet.
Möjligheten att uppföra närvärmeanläggningar som ägs och drivs av lokala entreprenörer eller
samverkansbolag är i dagsläget intressant där det finns bostadsområden eller motsvarande
med tillräckligt högt energibehov på en sammanhållen yta. I dagsläget är träflis det ekonomiskt mest intressanta bränslet men flera anläggningar kan göras bränsleflexibla.
Enskilda fastighetsägare har en stor möjlighet att använda bioenergi till uppvärmning och
varmvatten. I tätorterna används med fördel fjärrvärme, pellets och till viss del ved eller flis.
På landet är de bästa bioenergialternativen för enskild uppvärmning flis, ved och pellets. Den
pellets som finns att köpa på Gotland är år 2006 inte lokalt tillverkad. Miljömässigt bör det
vara godtagbart att sjövägen transportera hit pellets som producerats där det finns överskottsmaterial och överskottsvärme från träindustrin. På Gotland finns inget överskott av sågspån
lämpat för pelletsproduktion. Alternativet här blir att mala ner och torka massaved för att göra
bränslepellets. Ökande energipriser och till följd av det ökande transportkostnader för att köra
pellets till Gotland och massaved från Gotland ökar de ekonomiska förutsättningarna för att
förädla massaveden lokalt, istället för att frakta den till fastlandet. Pelletsmarknaden på Gotland beräknas vid 10 000 årston ge förutsättningar för en lokal produktion. En lokal pelletsproduktion, inledningsvis för 5000 ton/år projekteras för att sättas i drift till hösten 2007.
4.3.2.2. Biogas
Det finns stor potential för biogasproduktion på Gotland och en del av denna resurs kommer
att användas för elproduktion. Det kan göras genom att kombinera värme- och elproduktion i
stora biogasanläggningar. Dessa kan producera omkring 50 GWh el per år (10 MW) och 100
GWh värme per år (20 MW). Produktion av endast värme i dessa anläggningar kan ge maximalt 100 GWh per år. Till år 2010 bör några gårdsbaserade biogasanläggningar med möjlighet till diversifierad användning av gasen kunna vara i drift på Gotland. Någon större anläggning projekteras inte ännu. Fördelen med gårdsbaserade anläggningar är bland annat närheten
till spridningsareal för rötresten. En begränsning för närvarande är att all elproduktion som
ansluts till elnätet överstiger ska rymmas inom de 70 MW effekt som återstår innan nätets kapacitet är fullt utnyttjad.
4.3.2.3. Vindkraft
Den utbyggnad av vindkraft som skisseras i scenariot för hållbar energiförsörjning på Gotland
ryms med något tillägg på f d militär områden inom de områden som redan utpekas som
lämpliga för vindkraftsetableringar i kommunens fördjupade översiktsplaner för vindkraft.
Kapaciteten hos elnätet på ön och dess förbindelse med större elnät på fastlandet är en begränsande faktor. Elnätet på Gotland bedöms i dagsläget kunna klara en installerad effekt på 160
MW och omkring 320 GWh producerad el per år. Om vindkraftspotentialen ska kunna utnyttjas i större utsträckning kommer installerad effekt snart att överstiga 160 MW. Det är därför
viktigt att investera i infrastruktur för el-överföring. Ett problem är hur kostnaden för nätutbyggnad ska fördelas.
Vid fortsatt vindkraftsutbyggnad på Gotland kommer vindkraften allt oftare att generera ett
överskott av el på Gotland. Överföringen av elektricitet från Gotland begränsas av kapaciteten
hos nuvarande HVDC –länk till fastlandet och behovet av att samtidigt kunna garantera kvali15
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teten och tillgänglighet i elnätet på Gotland när el överförs från ön. Om den stora vindkraftspotentialen på Gotland ska kunna tas till vara är det nödvändigt med antingen större överföringskapacitet mellan Gotland och fastlandet, att vätgasproduktion eller någon annan lagringsform etableras eller att överskottselen momentant kan ersätta annan lokal energianvändning.
De idag kända vindkraftsprojekten överstiger tillsammans de ca 70 MW installerad effekt som
återstår att bygga innan nätets kapacitet är fullt utnyttjad. Olika lösningar på överföringsproblemet kan vara en nationell infrastruktursatsning på nytt stamnät till Gotland, att en internationell länk i Östersjöområdet dras över Gotland, att intäkterna från vindkraften ger incitament
att efterhand finansiera investering i ny länk och att möjligheten att lagra energi för senare användning utvecklas på Gotland.
I kommunens fördjupade översiktsplanering för vindkraft föreslås ett antal nya utbyggnadsområden och att befintliga vindkraftsområden utnyttjas mer effektivt. Även ytor/områden där
vindkraft inte bör etableras har tydliggjorts. Planens inriktning är nya vindkraftsetableringar
koncentreras för att minimera konflikter med andra allmänna intressen. För att få bygglov för
vindkraft utanför översiktsplanens redovisade exploateringsområden krävs det i normalfallet
en detaljplan för området, utom för mindre s.k. gårdsverk. Kommunens arbete med den fördjupad översiktsplanen för vindkraft på norra Gotland pågår hösten 2006.
Vindkraftsutbyggnad vägs alltid mot andra intressen och effekterna för närboende människor.
Särskilt påfallande blir detta på Gotland där stora områden med goda vindförhållanden är av
riksintresse även för andra ändamål, såväl för det rörliga friluftslivet som för natur- och kulturmiljövården. En god planering och öppen kommunikation med alla berörda är nödvändig
för att nå lokal acceptans och lyckas med fortsatt utbyggnad av vindkraft.
4.3.2.4. Solvärme
Förutom i permanentbostäder finns en stor potential för företag inom turistbranschen på Gotland att använda solenergi eftersom många har stort behov av varmvatten under turistsäsongen juni-augusti när solfångarna ger störst effekt. Kurvan för antalet soltimmar sammanfaller
på ett elegant sätt med beläggningen vid turistanläggningarna. År 2005 finns det cirka 3000
m2 solfångare installerade på Gotland. Dessa används i huvudsak för varmvattenproduktion
under maj-september, de ger tillsammans cirka 1,3 GWh per år. Om solfångare dimensioneras
och installeras på rätt sätt kan de också bidra till att värma husen. Solfångaranläggningar kan
även vara ekonomiskt intressanta att ansluta till fjärrvärmenätet om det innebär att andra anläggningar då kan stängas under sommaren. Om solfångare för varmvatten och värme installeras enligt tabellen nedan1 blir resultatet att 20 GWh solvärme per år utnyttjas på Gotland.
Tabell: Exempel på möjlig omfattning av solfångaryta på Gotland, * = solfångaryta per fastighet.
Fastighetstyp

Antal fastigheter

Villor
Fritidshus
Lägenheter
Industrier och turistföretag
Fjärrvärmenätverk 5
Totalt

2000 (15 %)
2000 (15 %)
50 (5 %)

5

Solfångaryta per fastighet, m2
10
5
100

Total solfångaryta, m2
20 000
10 000
5 000
5 000
8 000
48 000

Förutsätter att solvärmen är konkurrenskraftig i fjärrvärmenäten gentemot biobränslen
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4.3.3 Ett hållbart transportsystem
Gotlands framtida utveckling är beroende av goda kommunikationer med omvärlden. Tillgängligheten och kapaciteten för fysiska kommunikationer via sjö- och luftfart är viktig att
lösa på ett hållbart sätt, men i dagsläget saknas tillgängliga lösningar för det.
4.3.3.1 Vägtransporter
Energieffektiva transportlösningar bör eftersträvas och biltrafikens andel av det totala trafikarbetet minska. Vid fysisk planering och planering för transportinfrastruktur bör effektiva person- och godstransporter eftersträvas. God tillgänglighet för kollektivtrafik, gångtrafikanter
och cyklister samt goda förutsättningar att välja dessa transportslag ska utvecklas genom insatser inom berörda verksamheter. Kommunen har genom ansvaret för kollektivtrafik, fysisk
planering och trafikplanering en betydelsefull roll. Genom att skapa bättre förutsättningar för
cyklister i gatu- och vägtrafiken och genom att ge större andel av kommuninvånarna tillgång
till kollektivtrafik på attraktiva tider kan kommunen bidra till minskat andel biltrafik.
4.3.3.2 Miljöanpassade drivmedel
Den lägsta andelen förnyelsebar energi finns idag inom transportsektorn. Det lagkrav som
trädde i kraft den 1 april 2006 gav ingen omedelbar tillgång till drivmedel baserat på förnybar
energi. På Gotland är RME, hösten 2006 det enda förnybara drivmedlet som saluförs, ca 30
m3/år säljs i RME-mackarna 6 . 2 % RME ingår också i de cirka 20 000 m3 diesel MK1 som
säljs per år på Gotland. Låginblandningen är därmed en betydligt större lokal användning av
RME än tankning av ren RME. En gårdsbaserad produktion i mindre skala har startat i början
av 2006 med målet att utveckla en större produktion, upp till 10 GWh/år inom några år. Odlingsbetingelserna för oljeväxter är en begränsande faktor för produktionsmöjligheterna. Både
RME och biprodukten rapskaka måste ha avsättning för att få ekonomi i produktionen.
Från och med februari 2006 levereras bensin 95 oktan med 5 % etanolinblandning på Gotland.
Det tillsammans med inblandning av RME eventuellt tillsammans med etanol i diesel, är den
hittills enklaste vägen att öka andelen förnyelsebar energi inom transportsektorn. Tillgången
på svenskproducerad bioetanol är begränsad men utbyggnad är igång både av cellulosabaserad och av stärkelsebaserad produktion.
En produktion av bioetanol från förnyelsebara lokala hållbara energiresurser skulle vara ett
steg på vägen mot ett uthålligt transportsystem, under förutsättning att etanol kan produceras
på ett sätt som både ger ett tillräckligt stort energinetto och ekonomi i produktionen. En produktion av 60 GWh/år (cirka 10 000 m3) skulle kunna ersätta omkring 10 % av öns fossila
fordonsbränslen. I början av 2000-talet är öns spannmålsöverskott inte större än så. Resten av
spannmålsskörden förädlas lokalt till brödsäd eller djurfoder. Framtiden för öns betodling är
oviss. Nya regler och kvoter för sockerproduktion inom EU gör att betodling för livsmedelssocker upphör på Gotland. Hos betodlarna finns ett stort intresse för att prova betor som energigröda och råvara till etanolframställning. Betodlarna på Gotland har, tillsammans med med
län, kommun och LRF till jordbruksverket lämnat förslag på att Gotland ska få stöd till en anläggning som producerar biogas och etanol till drivmedel med jordbruksråvara, främst betor,
som råvara. Förslaget gäller att det särskilda stöd som kommer att utgå inom EU till regioner
6

Uppgift från Lantmännen på Gotland
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där betodling till livsmedelssocker upphör, ska användas som investeringsstöd i en sådan anläggning. Från livsmedelssektorn finns krav på ökad animalieproduktion på ön för att bibehålla industrin. Andra grödor, tillsammans med stigande energipriser och ändrade produktionsförutsättningar som ändrade trädeskrav eller ökande foder kostnader i jordbruket kan ge
större förutsättningar för lokal etanoltillverkning eller andra nya jordbruksbaserade bränslen
och drivmedel. Förutsättningarna kommer att bland annat bero av kommande jordbrukspolitiska beslut och utfallet av EU:s landsbygdsprogram.
Idag tycks utveckling av biogasproduktion på Gotland vara det säkraste sättet att förädla energi från lantbruket till att bli en lokal resurs i ett hållbart transportsystem. Biogasen kan produceras genom att utnyttja energin i restprodukter från lantbruk och livsmedelsindustri samt
handel. En möjlig utveckling på kort sikt till 150 GWh per år, utan att konkurrera om arealer
med livsmedels- och foderproduktion år, kan ge betydligt minskad miljöpåverkan av transporter. Samtidigt ger rötning av gödsel och andra substrat stora miljöfördelar i jordbrukets
produktion genom minskad kväveutlakning från åkermark, mindre utsläpp av klimatpåverkande gaser från stallgödsellagring, minskat behov av handelsgödsel och mindre lukt vid gödselspridning.
Investeringen i produktionsanläggningar för biogas kan däremot i dagsläget inte helt finansieras av lantbruket eftersom marknaden för gasen måste byggas upp. Eftersom potentiella
kunder till fordonsgasen behöver se att gasen kan levereras i tid och av rätt kvalitet och kvantitet innan de byter fordonsflotta måste alternativ användning av biogasen också tillåtas att
byggas upp med investeringsstöd.
Intresse för biogas som drivmedel finns lokalt inom transportsektorn hos taxiföretag och åkerier, men antalet fordon som kan tankas vid ett mindre antal tankställen på ön och dessutom
nyanskaffas under kort tid är begränsat. Erfarenheterna från andra håll säger dock att finns
bara tillgången på fordonsgas så kommer också efterfrågan. Det antagandet är dock inte tillräckligt som garantier för att få banklån för att finansiera investeringar i biogas, då det krävs
annan medfinansiering som förbättrar kalkylen.
För att snabbt lyckas med att ersätta fossila drivmedel i transportsystemet krävs fortsatta politiska styrmedel för det, både på nationell nivå och på Europanivå.

18

Energi 2010, remissbehandlad version justerad efter KS, på väg till KF

5. Nuvarande energitillförsel till Gotland
5.1 De största energileverantörerna
Cementa som är öns största energianvändare har ett separat bolag som avtalar om lämpliga
bränslen och en egen hamn. Cementas energianvändning ligger utanför energiplanens åtgärder, men ingår i flera övergripande mål för Gotland. Verksamheten regleras bland annat av
miljötillstånd och utsläppsrätter. Cementas bränslen svarar för cirka 1800 GWh per år.
All bensin, diesel och eldningsolja som ska säljas genom oljebolagen till hushåll och verksamheter på ön kommer först till Visby hamn och oljedepån där. Några företag tar in olja via
Cementas hamn. De olika oljebolagen samsas alla om en depå. Nackdelen med öläget och den
begränsade marknaden här är bland annat att nyheter som till exempel 5 % etanolinblandning
i bensin oftast inte når Gotland förrän långt senare än övriga landet. Gotland har också hamnat
vid sidan av utbyggnaden av etanol och biogasmackar som vissa drivmedelbolag inlett på
fastlandet. Oljeinförseln till Visby hamn låg ganska konstant i 20 år runt 89 kton olja per år,
men för 2004 och 2005 minskade införseln till 74 respektive 67 kton.
Vattenfall äger den elkabel som förbinder Gotlands elnät med fastlandet. Den överför nära
900 GWh el per år. På ön har GEAB som nätägare hand om distribution en av el.
Vindkraften på Gotland tillför i början av 2000-talet omkring 180 GWh per år till elnätet, resten av elen som distribueras i GEAB:s elnät kommer via fastlandskabeln.
GEAB har också hand om fjärrvärmen som omfattar cirka 230 GWh per år, där Visby Energi
är en stor underleverantör av värme till nätet i Visby och Gotlandflis levererar bränsle till
fjärrvärmen både i Visby, Hemse och Klinte.
Pelletsbranschen växer sakta men säkert på ön, införseln av bränslepellets bedöms år 2005
svara för omkring 40 GWh, det finns flera återförsäljare av pellets på ön och ingen samlad
statistik. Marknaden för enskild uppvärmning med lokalt skogsbränsle i form av flis och ved
bör vara minst dubbelt så stor, men är svårare att överblicka.

5.2 Distribution
5.2.1 Bränsle och drivmedel
Distributionen av bränsle och drivmedel på Gotland är väl tillgodosedd. Flera aktörer är verksamma på marknaden. Allt drivmedel som tas in till ön för försäljning på publika tankställen
passerar dock samma oljedepå i Visby hamn, vilket kan vara en svaghet. Introduktionen av
nya drivmedel i landet når ofta Gotland sist bland landets regioner.

5.2.2 Distribution av värme genom fjärrvärme
På Gotland ägs fjärrvärmenäten av GEAB. Andra viktiga aktörer är Visby Energi AB och
Gotlandsflis AB. Visby energi driver två biobränslepannor som producerar cirka 135 GWh
per år, 70 % av fjärrvärmen i Visby (totalbehov 200 GWh). Flispannorna är tillsammans på
cirka 30 MW och utnyttjas fullt ut under uppvärmningssäsongen. De är inte byggda för att
producera el, eftersom det inte var ekonomiskt intressant när de byggdes. Den förnyelsebara
energin i fjärrvärmen i Visby består av flisvärmen från Visby energi och två gaspannor som
eldar soptippens och reningsverkets gas, de ger cirka 5 % av behovet i Visby. GEAB har en
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oljepanna som står för delar av energiproduktionen vid de toppar då inte Visby energi och
gaspannorna räcker till. Resten av energin kommer från värmepumpen utanför reningsverket.
GEAB har även 4 små oljepannor som reserv.

5.2.3 Leveranssäkerhet och beredskap för elsystemet
Elnätet på Gotland har gradvis förändrats från början av 1990-talet, från att ha varit ett elnät
utbyggt för eldistribution till användare till att vara ett elnät både för att ta emot och överföra
lokalt producerad elkraft från flera anslutningspunkter och att distribuera el till öns elabonnenter.
GEAB arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten i elsystemet och bedömer att de ligger långt framme jämfört med andra regioner i Sverige. GEAB har kommit långt med att ersätta luftledningar med nedgrävda kablar vilket minskar risken för driftavbrott på grund av
stormfällda träd. Årligen avsätts stora summor till investeringar i elnätets leveranssäkerhet.
Reservkraftskapaciteten är god och består av gasturbiner och dieselaggregat. Kapaciteten hos
gasturbinerna i Slite motsvarar maximal last på elnätet, 160 MW. Dessutom finns det oljeeldade kraftverket på Skrubbs. Tillgången på uthållig reservkraft är begränsad men GEAB håller bränsle i lager för fyra dygns reservkraft vilket mer än väl beräknas räcka till under rådande omvärldsförhållanden. Reservkraftskapaciteten hos de företag och offentliga verksamheter som är beroende av omedelbar tillgång till reservkraft bedöms tillfredsställande enligt
GEAB. Behov av ökad kapacitet för reservkraft finns inte i dagsläget.
För att minska störningskänsligheten hos distributionsnätet har GEAB installerat 230 sektioneringsfrånskiljare. Dessa begränsar skadeverkningarna av t ex kortslutningarna i elnätet i och
gör det dels lättare att kunna lokalisera orsaken till ett eventuellt elavbrott och dels minskar de
antalet drabbade abonnenter. Ökad självförsörjningsgrad av el uppnås dels genom ökad lokal
elproduktion och del genom minskad total elanvändning.
En 70 km HVDC 7 -light kabel mellan Näs och Visby har installerats för att klara kraftöverföringen från Näs. HVDC-light, som är en teknik för effektiv överföring av elström, har fått stor
internationell uppmärksamhet inom energibranschen och genererat besök från över 30 länder.
Genom att möjliggöra vändning av överföringsriktningen i den ena av länkarna i fastlandsförbindelsen kan det numera ske kraftöverföring från Gotland till elnätet på fastlandet vid de
tillfällen när vindkraften ger mer el, än vad som används lokalt på Gotland. Vändning av båda
länkarna samtidigt kommer inte att ske, enligt GEAB av leveranssäkerhetskäl. Risken finns
att fel i elnätet på Gotland uppstår medan el-överföring till fastlandet pågår. Frekvensfall i elnätet på Gotland kan då ge stora problem både för GEAB och för elkunderna. Därför bör ena
länken vara i stand by- läge, enligt GEAB, för att kunna föra hit el så snabbt som behövs för
att undvika frekvensfall.
Ett robust elnät ifråga om spänning och frekvens på nätet uppnås dels genom att fastlandsanslutningen reglerar frekvensen i öns elnät dels genom de synkrona generatorer som spelar en
viktig roll för elsystemets funktion på Gotland. Investeringar i upprustning av ställverk och
transformatorer sker fortlöpande. Stabiliteten i elsystemet har också utvecklats för att kunna ta
emot el från de cirka 160 vindkraftverk som finns på ön. Vidare utveckling av elnätet beror på
omvärldsfaktorer. GEAB:s nätutbyggnad sker efterhand som efterfrågan uppstår.
7

HVDC ( High Voltage Direct Currence) = högspänd likström
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6 Energiomställning i det gotländska samhället
Målet med att uppnå en energisituation till år 2025, där förnybar energi i den lokala produktionen av el, värme och drivmedel motsvarar 100 % av energibehovet, kommer från den
kommunala målsättningen att uppnå ett hållbart samhälle inom loppet av en generation. Gotland har en stor potential att producera förnyelsebar energi från lokala resurser, som beskrevs
i kap.4 ovan. Största delen av utvecklingen kommer att ske utanför kommunens verksamhet
och därför är frågor kring infrastruktur, finansiering och ägandeskap centrala frågor.

6.1 Framgångsfaktorer för hela samhällets energiomställning
6.1.1 Genomförande av planen
För att uppnå ökad användning av förnybar energi för energiförsörjningen på Gotland, med
målet att nå en långsiktigt hållbar och koldioxidneutral energiförsörjning, krävs en aktiv medverkan från alla sektorer. Lokala planer och ambitioner har hittills varit avgörande för resultaten. Kommunen kan inta en aktiv roll som inspiratör, genom att öka andelen förnybar energi i
egna fastigheter och transporter. Kommunen har också en viktig roll som informatör om hur
förnybar energi kan introduceras och ersätta annan energianvändning. Kommunen kan också
bidra till att utveckla en infrastruktur som ger tillgång till förnyelsebar energi för värme, el
och transporter. Det är också viktigt att hållbar utveckling prioriteras i planer och beslut.
6.1.2 Infrastruktur
Om en storskalig utveckling av förnyelsebar energi ska komma till stånd behöver delar av nuvarande infrastruktur byggas om eller utökas som till exempel öns elnät och tankstationer. För
att säkerställa nödvändig infrastruktur långsiktigt så behövs med stor sannolikhet statligt stöd.
Idag förekommer knappt någon öppen diskussion kring utvecklingen av förnyelsebar energi i
sin helhet, men höga energi- och transportkostnader är en het fråga. Särskilt transporterna kräver kollektiva infrastruktursatsningar för att skapa förutsättningar för ändrat beteende. Vägverket pekar i sin klimatstrategi pekar ut tre viktiga insatsområden, aktuella även för Gotland:
- Energieffektivisering inom transportsektorn på kort och lång sikt.
- Storskalig introduktion av förnyelsebara bränslen inom vägtransportsektorn.
- Påverka transportefterfrågan och ökad samverkan mellan transportslagen.
6.1.3 Finansiering
För att finansiera utvecklingen av förnyelsebar energi krävs stor tillgång på kapital. Även här
finns det behov av statligt stöd åtminstone på kort sikt för att säkerställa nödvändiga ekonomiska förutsättningar. Ett exempel på hur detta kan göras är införandet av de gröna elcertifikaten, men hushåll och småföretag efterfrågar i högre grad investeringsstöd till hållbar energiförsörjning i bostaden eller företaget.
6.1.4. Ägarskap
Att uppnå en hög grad av lokalt ägarskap i anläggningarna för förnyelsebar energi är viktigt
bland annat för att ge utrymme för den bofasta befolkningens inflytande över utvecklingen
och så att lokalbefolkningen får största möjliga ekonomiska utbyte av exploateringen av de
gotländska naturresurserna. Det bidrar i sin tur till ökad köpkraft och lokala arbetstillfällen.
6.1.5 Incitament
Inom näringslivet är pris, kundkrav och villkor i verksamheternas miljötillstånd de avgörande
styrmedlen. Investeringsstöd kan dock ha avgörande betydelse för att en miljöinvestering som
inte följer av lagkrav ska bli av.
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6.2 Styrtal för energianvändningen på hela Gotland
Styrtalen mäter resultat i energiomställning och klimatarbete. De är delvis gemensamma för
län och kommun.
Styrtal för förnybar energi på hela Gotland. Kommunen bidrar inom sina ansvarsområden.
1

År 2010 ska enligt regionala miljömål högst 55 % av all energi som används till
el, värme och transporter på ön komma från fossila bränslen. Användningen av
förnybar energi skall öka på Gotland, vilket är i riktning mot ett hållbart energisystem. Kommunen ansluter till det regionala miljömålet som innebär att minst
45 % av energin år 2010 ska vara förnybar eller återvunnen energi. Dessutom
bör minst 75 % av energin vara förnybar och/eller återvunnen om även fossil
energi inkluderas i posten återvunnen energi. Kommunen följer upp resultatet,
baserat på uppgifter från näringsliv och offentlig statistik samt bidrar till måluppfyllelse genom åtgärder inom egna ansvarsområden.

2

Vindkraften byggs under perioden 2006-2010 ut till en installerad effekt på
minst 160 MW genom att redan projekterade anläggningar uppförs. Lösningar
för att öka elnätets kapacitet för fortsatt utbyggnad planeras, kommunen deltar i
planeringen.

3

Fjärrvärmen på Gotland ska år 2010 produceras till minst 75 % med biobränsle
och även då vara till minst 95 % producerad med förnybara och återvunna energislag. Beslut inom GEAB avgör om målet nås.

4

Andelen förnybar energi i de drivmedel som säljs på Gotland ska uppgå till 8 %
år 2010. Kommunen ska genom inköp, planering och eventuella projekt verka
för att målet nås. Målet följs upp med data från drivmedelsleverantörer på ön.

Styrtal för energieffektivisering och energihushållning
5

Energieffektivisering och energihushållning samt intern och extern information
om energibesparande åtgärder ska förbättras i kommunens verksamheter genom
insatser av berörda förvaltningar, främst TF, SAK och MHK.

6

För kommunens fastigheter ska årligen t o m 2010 ett minskat energibehov till
följd av energieffektiviseringar kunna redovisas av berörda förvaltningar. Målet
följs upp inom kommunens verksamhet.

7

Senast år 2010 ska det finnas ett program för ett miljöanpassat och resurssnålt
transportsystem och nya hållbara lösningar för kollektivtrafiken. Regionalt miljömål där kommunen har en del av planeringsansvaret, särskilt för kollektivtrafiken.

8

Antalet resenärer som väljer kollektivtrafiken eller cykel istället för bilen för
daglig arbetspendling ska öka årligen. Målet följs upp genom statistik för kollektivtrafiken samt genom resvaneundersökningar.
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Styrtal för elanvändning
9

Användningen av el för uppvärmning skall minska. Energirådgivningen har detta
som delmål. I kommunens fastigheter ska minskad andel eluppvärmning kunna
visas. Uppföljning via energistatistik.

10

Elkonsumenterna på Gotland ska i högre grad välja el från förnyelsebara energikällor. Uppföljning via elleverantörer.

Styrtal för utsläpp inom energi- och transportsektorn
11

Svaveldioxidutsläppen på Gotland ska vara mindre än 550 ton/år, år 2005. Regionalt miljömål som kommunen ansluter till, utsläppen bör därefter fortsätta att
minska, uppföljning förväntas ske genom den regionala miljömålsuppföljningen.

12

Kväveoxidutsläppen på Gotland ska vara mindre än 3000 ton/år, år 2010. Regionalt miljömål som kommunen ansluter till, uppföljning förväntas ske genom den
regionala miljömålsuppföljningen.

13

Utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen, på Gotland exklusive Cementa, ska år 2010 vara minst 15 % lägre än år 2000. Regionalt miljömål
som kommunen följer upp tillsammans med länsstyrelsen, med hjälp av data från
SCB och lokala företag.

14

År 2010 ska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen på Gotland till största delen
ha upphört. Regionalt miljömål som kommunen ansluter till, uppföljning förväntas ske genom regional miljömålsuppföljning. Kommunen bidrar till detta mål
genom avfallshantering av kylar och frysar samt byte av egen utrustning.

15

De skadliga kolväteutsläppen (VOC) från energi- och transportsektorn på Gotland ska år 2010 uppgå till högst 2 555 ton, 50 % minskning jämfört med år
1993. Regionalt miljömål som kommunen ansluter till, uppföljning förväntas ske
genom den regionala miljömålsuppföljningen.

Styrtal för energirådgivning
15

Kommunal energirådgivning ska finnas för privatpersoner och småföretag, omfattning efter behov. Kommunalt åtagande att besluta om nivå.

Styrtal för leveranssäkerhet och beredskap för elsystemet
16

Elsystemet på Gotland ska ha fortsatt hög leveranssäkerhet trots ett ökat antal elleverantörer till nätet och ökade krav på spänningskvalitet. GEAB:s ansvar.
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Styrtal för uppföljning av energianvändningen på Gotland
17

Årlig uppföljning ska genomföras av den totala energianvändningen på Gotland,
energianvändningens fossila koldioxidutsläpp, andelen förnyelsebar och återvunnen energi i energisystemet totalt samt hur energianvändningen fördelar sig
mellan värme, el och transporter. Den årliga uppföljningen görs tillsammans
med kommunens miljöredovisning. En fullständig uppföljning av energiplanens
mål genomförs till år 2010 när planen revideras. Kommunens ansvar .
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6.3. Handlingsplan med kommunal ansvarsfördelning
Kommunens roll
Kommunen har möjligheten att agera och vara en arena för lokalt arbete. Det ger positiva effekter som bättre livsmiljö, renare luft och lägre energikostnader. Insatser för att minska klimatpåverkan är en kraftfull drivkraft för tekniskt nyskapande och bättre lokal ekonomi.
Kommunerna påverkar energianvändningen genom direkt eller indirekt inflytande över:
• Transporter, trafikplanering, gator, parkering, kollektivtrafik, framkomlighet för cyklister och gående
• Bestämmelser och planering av markanvändning
• Bygglov och tillstånd, energirådgivning till allmänheten
• Hantering av återvinnings- och avfallsmaterial
• Vattenverk, avloppsanläggningar och reningsverk
• Offentlig upphandling av varor och tjänster med miljö- och klimatpåverkan
• Utbildning, skola, konsumentvägledning och medborgarinformation
• Egen energi- och drivmedelsanvändning
Framgångsfaktorer och styrtal rör alla kommunen verksamheter, men särskilt ansvar har
kommunstyrelsen, nämnderna för de samhällsbyggande förvaltningarna och GotlandsHem
samt energibolaget GEAB där kommunen är minoritetsägare. Varje verksamhet ska inom sina
respektive ansvarsområden genomföra åtgärder och kunna redovisa vilka insatser som gjorts i
enlighet med planens framgångsfaktorer och styrtal.
Kommunstyrelsen ansvarar för att
•

Avsätta resurser så att projektansökningar till lämpliga energiprojekt på EU-nivå och
nationell nivå genomförs i kommunens regi. Besluta om projektmedel till lokala energiprojekt som har potential att öka utnyttjande av lokala energiresurser, ge effektivare
energianvändning och ge minskade miljöproblem av energianvändningen.

•

Avsätta resurser för att genomföra uppföljning av energiplanens mål och de regionala
och socioekonomiska följderna av ändrad energianvändning och ökad utnyttjandegrad
av lokala energiresurser.

•

Krav på energieffektivisering och omställning till att använda förnybar energi ställs i
kommunala upphandlingar genom att beställarkompetensen utvecklas.

•

I budgetarbetet särskilt beakta nämndernas äskanden för åtgärder som ger energibesparingar och omställning till hållbar energianvändning

•

Tillföra resurser för att vid behov utöka den offentligt finansierade energirådgivningen
i kommunen till minst en heltidstjänst.

•

Tillgången till miljöanpassade transportsystem och tillgänglig information om dessa
utvecklas i kommunen.

•

Uppdatera energiplanen vart fjärde år, nästa gång år 2010.
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Byggnadsnämnden ansvarar för att
•

Genom planläggning och information öka möjligheterna till samarbetet mellan olika
verksamheter för att öka användningen av förnyelsebar energi och spillvärme.

•

Planlägga områden för olika verksamheter så att miljöanpassade transportsystem kan
utvecklas i kommunen och bilberoendet minskar

•

Genom planläggning bidra till att förnyelsebar energi och i första hand fjärrvärme
kommer att utnyttjas för värmeförsörjning till nyexploateringsområden.

•

Information om energieffektivt byggande och energibesparande åtgärder i fastigheter
ges i samband med bygglovsprocessen.

•

Avsätta resurser för planering av vindkraft, så att bristande planering inte bromsar utvecklingen av vindkraft i de områden på Gotland där samhällsplaneringen medger
vindkraft, och där utbyggnadsintressen finns när elnätets kapacitet utvidgats.

•

Ge effektiv och kompetent handläggning av vindkraftsärenden i linje med lokala och
nationella målsättning för en utbyggd vindkraft.

•

Verka för att en ökad installation av solvärmeanläggningar sker, särskilt i fastigheter
med ett stort behov av värme och varmvatten under sommarhalvåret.

•

I samverkan med Miljö- och Hälsoskyddsnämnden ställa relevanta miljökrav vid installation av nya biobränsleeldade pannor och braskaminer.

•

Genom planläggning bidra till att tankställen för förnyelsebara drivmedel kan etableras.

•

Det finns en aktiv och tillgänglig kommunal energirådgivning på Gotland.

Tekniska nämnden ansvarar för att
•

Synliggöra arbetet med energieffektiviseringar och omställning till förnyelsebar energi
i kommunens fastigheter och egna verksamheter.

•

Avsätta resurser för att fasa ut olja till uppvärmning till år 2010 samt kartlägga andelen fastighetsel och vidta åtgärder för att minskad elanvändning till uppvärmning.

•

Avsätta resurser för en ökad installation av solvärmeanläggningar, särskilt i kommunala fastigheter med behov av värme och varmvatten under sommarhalvåret ( t ex kommunens särskilda boenden och idrottsanläggningar).

•

Prioritera renoverings- och upprustningsprogrammet för kommunens fastigheter, för
att ta till vara de potentialer för energieffektivisering som finns.
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•

Avsätta resurser för energikartläggning enligt ny lagstiftning, med åtgärdsförslag för
alla kommunens fastigheter.

•

Öka användningen av bioenergi till uppvärmning i de kommunala fastigheter som inte
kan fjärrvärmeanslutas.

•

Även i fortsättningen upphandla Bra Miljöval el eller lägst motsvarande standard på el
till kommunens verksamheter.

•

Efter varje större nybyggnad eller större ombyggnad av kommunens hus ska fastigheten till minst 95 % kunna försörjas med förnyelsebar energi för el och värme.

•

Bidra till miljöanpassning av kollektivtrafik och kommuntransporter genom miljökrav
i upphandlingar, genom planering för hållbara transporter och genom inköp av miljöfordon i egen verksamhet.

•

Genom trafikplanering bidra till en säker och lättframkomlig trafikmiljö för cyklister,
gående och resande med kollektivtrafiken.

•

I hantering av återvinningsmaterial, restprodukter och avfall bidra till att materialet utnyttjas så energieffektivt som möjligt.

•

Ansvara för en säker hantering och utfasning av produkter med egenskaper som påverkar ozonlagret.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att
•

Ge riktad information till de fastighetsägare som eldar ved i gamla vedpannor i syfte
att få dem att byta till modernare anläggningar med ackumulatortank eller annan miljögodkänd förbränningsteknik.

•

Genom information bidra till utfasning av produkter som kan ge negativ påverkan på
ozonlagret.

•

Uppdatera anvisningar för miljökrav på uppvärmningsanläggningar samt handlägga
anmälningsärenden om bergvärme, jordvärme m m.

•

Informera om skyddsåtgärder vid anläggande av värmepumpssystem (t ex buller och
kemikaliefrågor).

•

Handlägga klagomål på buller, luft och luktstörningar från energianläggningar.

•

Vid plansamråd bidra med synpunkter beträffande miljö- och energifrågor.

•

Utföra tillsyn och remissbehandling vid prövning av energianläggningar.
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Energirådgivningen ansvarar för att
•

Informera enskilda och småföretag om olika alternativ som finns för ökad energieffektivisering och energihushållning samt möjligheter att fasa ut olja och el för uppvärmning.

•

Informera om de tekniska alternativ som finns för att minska användningen av el i eluppvärmda hus.

•

Ge riktad information till de fastighetsägare som eldar ved i gamla vedpannor i syfte
att få dem att byta till modernare anläggningar med ackumulatortank eller annan miljögodkänd förbränningsteknik.

GotlandsHem ansvarar för att
•

Genomföra energikartläggning med åtgärdsförslag för alla GotlandsHems fastigheter.

•

Redovisa resultat av energieffektiviseringar och erfarenhetsutbyte för minskad energianvändning.

•

Öka användningen av bioenergi till uppvärmning i de fastigheter som inte kan fjärrvärmeanslutas.

GEAB ansvarar för att
•

Möjliggöra anslutning av lokal elproduktion till elnätet i en sådan takt att det lokala
elnätet inte är den begränsande faktorn för utbyggnad av vindkraft på Gotland.

•

Tillvarata möjligheterna att öka samarbetet mellan lämpliga industrier om förnyelsebar
energi, spillvärme och fjärrvärmeanslutning.

•

Möjliggöra en snar anslutning av de fastigheter i Visby som bedöms gå att ansluta till
fjärrvärme, och som ännu ej anslutits, samt nybyggnadsområden.

•

Påverka, såväl nationellt som lokalt, i syfte att göra fjärrvärmeanslutning av småhus
och industrier lönsamt för alla parter.

•

Kontinuerligt arbeta för att förbättra leveranssäkerheten i elsystemet, genom ett effektivt underhålls- och förbättringsarbete på elnätet.

•

Verka för ett successivt genomförande av åtgärder som minskar sårbarheten i elsystemet ytterligare.
Varför är det här viktigt?
Ett av vår tid största problem är samhällets beroende av olja och kol. De största hoten som
jorden står inför är den klimatpåverkan som orsakas av höjda halter av växthusgaser i atmosfären. Dessa orsakas till stor del av kol- och oljeeldning till uppvärmning. Transporter med
fossila bränslen som drivmedel har orsakar också mycket stor påverkan på miljön. En stor del
av utsläppen av fossil koldioxid kommer från hushållens verksamheter. Klimatpåverkan är ett
av de tydligaste exemplen på global spridning, problemen uppstår ofta långt från utsläppen.
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6.4 Framtidsscenarier
Följande två scenarier ur utredningen om Gotlands möjlighet till ett CO2-neutral energiförsörjning år 2025, som var en del i EU-projektet ”100 REN- ISLES” visar ett möjligt resultat
till år 2025. Det första scenariot gäller en aktiv omställning av energisystemet, det andra ett
neutralt agerande i energifrågor. Scenarierna är något reviderade till Energi2010.

6.4.1 Scenario för utveckling av Gotlands energisystem till år 2025 till en
CO2-neutral energiförsörjning
Scenariot innebär förändringar där energianvändningen på Gotland effektiviseras enligt energiplanens framgångsfaktorer och styrtal och uppgår till 3930 GWh/år, år 2025. En viss import
av kol och fossila drivmedel motsvaras av viss export av biobränsle och stor export av vindel.
Cementas kolanvändning är till största delen ersatt av energi ur restprodukter. En utbyggd
vindkraft svarar för drygt hälften av den lokala tillförseln av förnybar energi. Lokal bioenergi
täcker en betydande en betydande del av värmebehovet och biodrivmedel svarar för merparten av landsvägstransporterna.

Energitillförsel Gotland
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lokal el energiåterv
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biobränsle enskild uppv

3000
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skogsbränsle imp

2000
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återv. Värme v-pump

1000
0
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2005
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eldningsolja och gasol
avfallsbränsle, fossila
kol och petcoke
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el från fastlandet

Årtal

För att scenariot ska gå att följa upp baseras det på uppgifter från nationell statistik och stora
företag och energianvändare i regionen. Energianvändningen från värmepumpar och energiåtervinning inom företag eller hushåll kommer bara att kunna redovisas till en viss del.
Potential finns i energiåtervinning, mer bioenergiproduktion på åkermark och ytterligare viss
utbyggd kraftproduktion för att motsvara även energibehovet för transporterna mellan Gotland och fastlandet, som i nationell statistik över oljeleveranser bara ingår till viss del.
I dagsläget ännu oanvänd teknik som vätgasproduktion och vågkraft ingår inte i scenariot.
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Scenario 1: Förnybar energi motsvarar 100 % av energianvändningen år 2025
•Ekonomisk tillväxt på Gotland har gett 1,5 % ökning per år av aktiviteter som medför nytillkommande energianvändning. Samtidigt har energieffektiviseringar minskat energibehovet
för olika sektorer med omkring 1,75 % per år, vilket resulterat i att den totala energianvändningen på ön år 2025 är ca 3910 GWh per år, jämfört med 4130 GWh år 2005.
•En aktiv utbyggnad för högre utnyttjandegrad av lokalt tillgänglig förnybar energi och en
nödvändig utbyggnad av infrastruktur för förnybar energi har skett under en 20-års period.
•Användningen av elektricitet för uppvärmning har minskat dramatiskt, där el ändå används
för uppvärmningsändamål är det för att driva värmepumpar.
•Energieffektivisering inom industrin har lett att elbehovet där minskat med ca 10 %, främst
genom generationsväxling till effektivare elmotorer och genom bättre styr och reglersystem.
•Eldningsolja till uppvärmning har ersatts med fasta biobränslen eller biogas.
•Bensin och diesel har ersatts med drivmedel framställt av förnybara råvaror. Jordbruket har
fått en ny roll som drivmedelsproducent.
•Energibehovet för transporter är det samma som år 2000 trots ökad mobilitet i samhället.
•Spannmål och andra energigrödor odlas för tillverkning av gasformiga eller flytande biodrivmedel. Rötning av vissa avfall förädlar gör att både energi och växtnäring i avfallet tas till
vara. All jordbruksmark används, antingen för livsmedels- eller energiproduktion.
•Potentialen för uttag av biomassa från skogsbruket utnyttjas till fullo. Skogsbrukets föryngringsavverkningar motsvarar den årliga tillväxten i öns produktionsskogar. Massaved, grot
och ris från röjningar samt rester från virkesproduktionen används som energiråvara.
•Vindkraften är utbyggd till ca 1130 MW installerad effekt och ger 2100 GWh/år. En ny
HVDC-länk till elnät på fastlandet möjliggör en stor produktion av elektricitet för leverans
utanför Gotland.
•Cementa har ökat andelen biobränsle återvunnet fossilt bränsle betydligt, men då deras
bränslen i huvudsak är av externt kompenseras dessa i energibalansen av el-överskott från
Gotland.
•Solfångare för värme- och varmvattenproduktion är standard i nya byggnader och vid utbyte
av äldre installationer.
•Solceller har blivit kommersiellt gångbara, tack vare förbättrad prestanda och påtagliga prissänkningar efter att produktionen mångdubblats. 15 000 m2 används för att producera el både
i nätanslutna byggnader och i ”stand alone”-system.
•Hushållsavfall används för värmeproduktion hos Cementa i begränsad omfattning. En långtgående källsortering av avfallet i flera återanvändningsbara och återvinningsbara fraktioner
gör att den brännbara fraktionen är liten.
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Kommentarer till det hållbara scenariot
Detta scenario innehåller en stor produktion av vindkraft som inte används på Gotland. Den
motsvarar bl a Cementas användning av energi från fossila bränslen. På så vis kan det produceras förnybar energi på Gotland som motsvarar totala energianvändningen på ön och resultatet blir en långsiktigt hållbar och CO2-neutral energibalans för ön.
Hinder i dagsläget
Utbyggnad av vindkraften begränsas av bland annat överföringskapaciteten, men intresse för
en utbyggnad av angiven omfattning finns.
För Cementas produktion medger i dagsläget varken kundernas kvalitetskrav på cementen,
miljötillståndet för anläggningen eller ekonomin i produktionen att större delen av bränslet
utgörs av restprodukter, men andelen alternativbränslen ökar kontinuerligt.
Utbyggnaden av en infrastruktur för biodrivmedel behöver ske för att öka intresset för miljöfordon och för att säkra avsättningen av lokalproducerade biodrivmedel.
En ökad aktivitet i skogsbruket skulle ge biobränsle från skogen som biproduktion.
Investeringsförmågan är begränsad för såväl många hushåll som många företag på ön, vilket
kan medföra att byte till ny teknik inte sker, trots att ett byte borde vara lönsamt.
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6.4.2 Scenario för energisystemet år 2025 utan insatser för hållbar utveckling
Nedanstående jämförelse beskriver ett möjligt scenario för utvecklingen av energisystemet till
Gotland till år 2025 om inte aktiva åtgärder på lokal nivå, men också på nationell och överstatlig nivå stöder omställningen till ett hållbart energisystem.

Scenario 2: Livet går vidare utan aktiva insatser för energiomställning

•En ökad tillväxt på Gotland medför ökning av aktiviteter och konsumtion i samhället i stort.
Samtidigt sker i motsvarande omfattning en fortsatt ökning av energieffektiviteten, så öns årliga energibehov stannar kring 2005 års nivå, 4130 GWh.
•Inga aktiva åtgärder görs för att öka tillgången på förnyelsebar energi (eg. lösning av elnätets
överföringskapacitet) varken av företag, lokala eller nationella myndigheter.
•Bättre energieffektivitet i byggnader och inom transportsektorn vägs upp av ökad
konsumtion.
•Användningen av elektricitet för direkt uppvärmning har minskat, men det uppvägs av ett
ökande antal värmepumpar och att användningen av el för teknisk utrustning ökar.
•Fossila drivmedel används, trots ökande priser och snålare motorer, i stort sett i samma omfattning som i dagsläget för transporter, mobiliteten i samhället fortsätter att öka.
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•Biogas produceras i mycket begränsad omfattning, gasen används i huvudsak till uppvärmning och till viss elproduktion.
•Vindkraften begränsas av elnätets befintliga infrastruktur. (Hela kapaciteten i kabeln används
för överföring av överskottsel till fastlandet), 160 MW installerad effekt GEAB: eller drygt
300 GWh årsproduktion vindel och tillsammans med viss annan lokal produktion.
•En ökning sker i användningen av biomassa till uppvärmning av enskilda hus och i fjärrvärmesystemet.
•Cementa, öns största industri, har ökat sin användning av restprodukter som bränsle, men
huvuddelen av bränslet är ännu stenkol.
•Inom transportsektorn finns en liten import av bioetanol och RME som drivmedel, motsvarande drygt 10 % av drivmedlen till landtransporter.
•Solfångare för uppvärmning och varmvattenproduktion har ökat i antal men finns fortfarande
bara i begränsad omfattning på turistanläggningar eftersom investeringsviljan varit svag.
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6.4.3 Skiss av en tänkbar omställning av energitillförseln
Installerad effekt, MW
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Innefattar inte Cementas användning av avfallsbränslen i form av däck och plast
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7. Stöd för hållbar utveckling
En kommunal planering som ska stödja en hållbar samhällsutveckling måste innefatta planering för en omställning och effektivisering av energisystemet. På Gotland finns möjligheten
till ett miljömässigt hållbart energisystem som har potential att ge även socioekonomiska
vinster och ett positivt bidrag till regionens utveckling. Kommunfullmäktige har satt målet att
till Gotland år 2025 ska ha ställt om till en ekologiskt hållbar och CO2-neutral energiförsörjning. För att detta ska bli verklighet krävs stark politisk vilja och kapacitet att skapa resurser
för omställningen, såväl från lokal och nationell nivå som från EU-nivå. Det krävs också ett
lokalt entreprenörskap med målet att utveckla och ta tillvara de möjligheter som finns i lokala
energiresurser på Gotland. Från kommunens sida krävs även konsekvens i alla lokala beslut
som påverkar delar av energi- och transportsystemet på Gotland.

7.1 Minskad klimatpåverkan
Minskningen av energianvändningens klimatpåverkande utsläpp måste ske genom omställning och effektivisering av energi- och transportsystem. Under planperioden är målet att
minska de klimatpåverkande utsläppen med totalt 15 % i samhället utom utsläppen från Cementa. En minskning med 2 % bedöms kunna nås genom att fler förnyelsebara drivmedel introduceras på den gotländska marknaden och att inblandning av etanol i bensin och RME i
diesel ökar till 5 volymprocent. Effektivare transporter genom byte till energieffektivare fordon och högre utnyttjande av kollektivtrafiken bedöms kunna bidra med cirka 3 % och ersättning av eldningsolja för uppvärmning (pellets, träflis, ved, fjärrvärme och värmepumpar med
cirka 10 %. Minskningen innebär en sänkning av koldioxidutsläppen från 5,4 ton per capita
till 4,6 ton per capita (baserat på 58 000 invånare).
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7.1.1 Utsläpp (CO2) från fossila bränslen på Gotland, 1993 – 2005
(värden på ev CO2- utsläpp från produktion av el som levererats till Gotland ingår ej*)

Kategori
Cementas
bränslen**
Cementas processutsläpp
Vägtransporter
GOTLAND
(bensin och
EXKLUSIVE diesel)
CEMENTA
Värme
(EO1-5 + gasol)
Delsumma, ej
Cementa

Hela Gotland,
fossilt CO2

Ton CO2 år
1993
490 000

Ton CO2år
2000
673 000

Ton CO2 år
2004
596 000

Ton CO2 år
2005
502 666

670 000

974 000

940 000

960 702

201 000

170 000

191 000

173 000

92 000

88 000

79 300

262 000

279 000

252 300

1 909 000

1 815 000

1 715 668

134 000
335 000
1 495 000

Källa: Beräkningarna för vägtransporter och värme för 2000-05 baseras på SCB-statistik över oljetillförseln.
Här ingår inte bunkerolja till färjetrafiken eller drivmedel till flygtrafiken. Siffrorna för Cementa AB härrör från
bolaget och bygger på en beräkningsmodell enligt World Business Council for Sustainable Development. Den
mängd koldioxid som avgår då biobränslen används tas inte med i tabellen eftersom de inte ökar de klimatpåverkande utsläppen.
* I bl a Klimatinvesteringsprogrammet och nationell statistik räknas endast C02 utsläpp från lokal förbränning in
i de regionala utsläppsvärdena, alltså ej elproduktion på anan ort ** I Cementas energianvändning ingår en stor
andel förbränning av däck och plast som kategoriseras som återvunnet bränsle. Enligt riktlinjer från FN:s klimatpanel IPCC har dessa bränslen fossilt ursprung varför de räknas med i utsläppen av fossilbaserat CO2.
(Sammanställning:, Länsstyrelsen 1993 års uppg Energibyrån på Gotland & Gotlands kommun för Energi 2010)

Behovet av, men också potentialen, att minska klimatpåverkan från verksamheter på Gotland
är stora, vilket framgår av tabellen ovan. Under 2000-talets första år skedde inga större förändringar i oljetillförseln till ön, men från och med 2004 märks en tydlig minskning. En positiv förändring är att andelen träbränsle har ökat på bekostnad av användningen av eldningsolja.
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7.2 Påbörjad omställning på Gotland
7.2.1 Uppföljning av förra energiplanen, Energi 2005
Sedan Energi 2005 antogs har kommunen deltagit som partner i EU: s ”Campaign for Take
Off” för ökad andel förnyelsebar energi i EU. De energirelaterade målen i olika styrdokument
för kommunen låg till grund för kommunens partnerskap.
I Energi 2005 visades två utvecklingsscenarier till 2005. ”Nollscenariot” utan aktiva insatser
för energiomställning och ”Utvecklingsscenariot” med åtgärderna i Energiplanens handlingsprogram fullt genomförda. Utfallet hittills hamnar mellan de bägge scenarierna med resultat
närmast utvecklingsscenariot på flera punkter, men med sämre utfall för tillgången till kommunal energirådgivning, omfattningen av installerad solvärme, miljöanpassningen inom
transportsektorn och takten på Cementas byte av bränsleslag. Exempel på framgångar som
fört oss närmare utvecklingsscenariot:
•

Det gotländska samhället exklusive Cementa hade redan år 2000 lägre koldioxidutsläpp än vad som förutsågs utvecklingsscenariot i Energi 2005.

•

Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen i det gotländska samhället exklusive Cementa, har minskat med 20 % från 1993 till 2005.

•

Andelen förnyelsebar energi på Gotland har ökat, främst genom ökad andel vindkraft i
elsystemet och ökad användning av biobränsle till uppvärmning, men andelen är fortfarande mycket låg jämfört med resten av landet. År 2005 var andelen lokalt producerad värme och el från förnyelsebar energi på Gotland drygt 14 % av totala energianvändningen. Av öns totala elanvändning kom omkring 20 % från lokal vindkraft.

•

Målet om 120 MW installerad effekt år 2005 har inte uppnåtts Den utdragna tillståndsoch handläggningsprocessen för den havsbaserade vindkraftsparken Klasården 42
MW har gjort att dess planerade driftsstart senarelagts flera gånger.

•

Energiåtgången i kommunens fastigheter har minskat betydligt och cirka 85 % av
uppvärmningen och 100 % av elen kommer från förnybar energi. Kommunen har också kunnat presentera flera byggnader som är intressanta ur miljö- och energisynpunkt;
till exempel Almedalsbiblioteket och Gråbohuset.

•

Koldioxidutsläppen från fossila bränslen i kommunens egna verksamheter har minskat
från 11 470 ton/år år 1996 till 6092 ton/år 2005, enligt kommunens gröna nyckeltal.
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CO2 från fossila bränslen i Gotlands kommuns verksamheter
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•

Fjärrvärmen har byggts ut på Gotland med ca 15 GWh mellan 1999 –2005, varav hälften i innerstaden och resten mest i andra delar av Visby. Försäljningen har inte ökat,
energibesparing sker i samma takt som utbyggnaden, så förra energiplanens mål för
ökad andel fjärrvärme till uppvärmning har inte nåtts.

Fjärrvärmen på Gotland producerades 2005 med 95 % förnyelsebar och återvunnen energi. Utfasningen av fossila bränslen och el i fjärrvärmemixen har gått fortare än vad
som förutsågs i förra energiplanen. .
Bränslemix i fjärrvärmen på Gotland
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7.2.2 Åtgärder som redan gett resultat i kommunen
•

Energieffektivisering och övergång till biobränsle i kommunens fastigheter.

•

Satsningen på RME i kommunala fordon gav ön tillgång till RME-mackar.

•

Kommunen har upphandlat ”grön el” efter beslut i Tekniska nämnden .

•

Bilpolicy: leasingbilar med små bränsleeffektiva fordon ersätter körning med egen bil.

•

Biobränsle, fjärrvärme och energieffektivisering har minskat oljeuppvärmningen i
kommunala fastigheter De flesta av kommunens fastigheter är anslutna till fjärrvärme.
Användningen av el och värme på förvaltningarna ( kWh/m2 år).
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•

Kommunens bygg och projektavdelning sätter ambitiösa miljö- och energimål för varje ny- och ombyggnad i kommunen.
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Andelen förnybar el och förnybar och återvunnen värme till kommunens
förvaltningar.
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7.2.3 Nya åtgärder i kommunen
•

Kampanjer pågår för att öka andelen sol och biobränsle till uppvärmning i privata fastigheter.

•

En plan för miljöanpassat och resurseffektivt byggande har antagits för nybyggnation
på kommunens mark.

•

De första etanolbilarna har införskaffats till den kommunala bilparken. De är flexifuelfordon som kan drivas med både etanol och bensin.

7.2.4 Goda exempel från vindkraftsutvecklingen på Gotland
•

De EU-projekt Gotlands kommun och gotländska vindkraftföretag har deltagit i har
visat sig ge vara eftertraktad kunskap vilket lett till ett stort antal studiebesök på Gotland såväl som ett antal följdprojekt.

•

Över 1000 Mkr har investerats i förnyelsebara energiprojekt på Gotland den senaste
15-årsperioden.

•

1500 - 2000 hushåll på Gotland äger andelar i vindkraftverk och betydande del av investerat kapital har kommit från gotländska finansiärer.

•

Totalt sett stannar mer än 50 % av avkastningen från vindkraften på ön.

•

Vindkraftsutbyggnaden på Gotland har möjliggjort etablering av småföretag inom elproduktion, projektutveckling, drift och underhåll. Dessa företag är i dag inte bara
knutna till Gotland utan verkar både nationellt och internationellt.
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•

Högskolan på Gotland ger ett flertal olika kurser inom vindkraftområdet. Kurserna
har utvecklats under ett antal år och har ett ökande antal sökande. Vindkraftskurser
kommer att ingå i högskolans kurspaket i integrerad kustzonsförvaltning.

•

Arbetet med att utveckla hållbara energilösningar har skapat stort kunnande på lokal
nivå, t ex har det lokala nätbolaget löst problemet med 20 % vindel i årsgenomsnitt i
det lokala elnätet.

•

Högskolan har tagit initiativet att starta ett centrum för vindkraftsinformation, CVI
med uppgiften att ge att fördjupad kunskap och information om frågor rörande vindkraft. I juli år 2006 kom regeringens beslut att CVI får utvecklas till ett nationellt
centrum för vindbruk.

7.3 Arbete i partnerskap
Samverkan med länsstyrelsen och inom lokala nätverk som bidrar till energiomställning enligt lokala, nationella och internationella mål
Sedan föregående energiplan, Energi 2005, antogs har kommunen deltagit som partner i EU: s
”Campaign for Take Off” för ökad andel förnyelsebar energi i EU. De energirelaterade målen
i olika styrdokument för kommunen låg till grund för Gotlands partnerskaps-deklaration inom
kategorin: 100 % RE island. Länsstyrelsen och kommunen tillsammans arbetat fram regionala
delmål för de nationella miljömålen, Gotländska miljömål. De ska vara en gemensam grund
för miljöarbetet på Gotland. De lokala Målen i Energi 2005 baserades på kommunens översiktsplan Vision 2010 och kommunens Agenda 21.
Kommunala energiprojekt på Gotland
Almedalsbiblioteket,Visby
Gröna rum på Gråboskolan i Visby
Pelletsvärme där fjärrvärme saknas
Planering för vindkraft
Fjärrvärmeanslutna byggnader i i Visby,
Klintehamn, Hemse och Slite
Energieffektiva kommunala byggnader
Informationskampanjer och energirådgivning
Biogas, Lövsta landsbygsgymnasium, Roma
RME har testats i kommunens fordon
Planering för vätgasdrivna bussar i Visby

www.gotland.se/cto

Bild: En sammanställning av de kommunala energiprojekt som låg till grund för det gotländska deltagandet i ett projekt för ökad andel förnybar energi inom EU: ”Campaign for
Take Off”. Tillsammans med lokala projekt inom industrin och förra energiplanen Energi
2005 gjorde de vårt deltagande prisbelönt.
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Fortsatta insatser som kräver samverkan mellan flera aktörer
•
•
•
•
•

Branschöverskridande samverkan för att minska negativ miljöpåverkan.
Värme från biobränsle, solvärme, biogas och andra energiråvaror.
Utveckling av elproduktion ur förnybara energikällor.
Utveckling av transporter med förnybara drivmedel.
Utveckling av lokala produktions- och distributionskedjor för bioenergi.

7.2.1 Samverkan
Län och kommun har under 2006 i en gemensam skrivelse till regeringen anmält intresse för
att Gotland ska få bli pilotområde för omställningen till en hållbar energiförsörjning enligt de
förslag som regeringens oljekommission presenterade 2006.
Kommunen avser att, i det fortsatta arbetet med kommunens energiplan, bjuda in de stora aktörerna i det gotländska energisystemet till ”Forum för hållbar energiförsörjning på Gotland”.
Syftet är att samla information om planerade förändringar i energisystemet, skapa en plattform för eventuella utvecklingsprojekt och öka näringslivets engagemang i det lokala klimatarbetet.

7.3 Näringslivets roll i energiomställningen
Ett stort engagemang från näringsliv och allmänhet är nödvändigt om en omställning av energisystemet skall komma till stånd. Drivkrafter kan vara personligt engagemang i utvecklingsfrågor, men är minst lika ofta externa faktorer som marknadsfördelar genom kundkrav och
olika former av ekonomiska styrmedel som skärpningar av skatte- och miljölagstiftningarna.
Investeringsstöd för energiåtgärder kan få stor betydelse, utöver ekonomiskt stöd blir de också
ett kvitto på att företaget gör en satsning som är rätt i omvärldens ögon.
7.3.1 Energiföretagen
GEAB, det lokala företaget för bl a el och fjärrvärmeleveranser, har en särställning inom
energibranschen på ön och en nyckelfunktion för omställningen av el och värmeförsörjningen.
De har hittills integrerat 20 % vindel i elsystemet på Gotland och levererar fjärrvärme med
hög andel återvunnen och förnyelsebar energi. GEAB märker av energieffektiviseringarna i
samhället; nya kunder motsvarande 2- 3 GWh värme per år ansluts till fjärrvärmenätet, men
mängden försåld värme ligger på en konstant nivå.
Entreprenörer på ön kan tillhandahålla allt från bränsleflis och lokalt byggda flispannor till
färdig värme ifrån pelletspannor av olika storlek eller färdig värme från flispannor till fjärrvärmenätet. Intresset och engagemanget är stort, för många är detta bara en bisyssla.
Vindkraftsbranschen består av ett mindre antal företag. Närmare 2000 hushåll på Gotland har
gjort andelsinvesteringar i vindkraftverk för att på så vis äga sin egen elproduktion. Nyetablering av vindkraft fördröjs av bland annat överklaganden av olika instansers beslut, efter de
olika prövningarna enligt bygg- och miljölagstiftningen. Osäkerheten om el-certifikatens
1

Enskild vedeldning

9

Innefattar inte Cementas användning av avfallsbränslen i form av däck och plast
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långsiktighet och framtida ekonomiska villkor har under en tid också varit dämpande på vindkraftens utveckling.
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7.3.2 Cementindustrin
På Gotland uppvisar Cementa, som är den största energianvändaren, ett redan ganska långt
kommet arbete med att ersätta kol med restprodukter och att göra energieffektiviseringar.
Cementas användning av restprodukter uppgick till en tredjedel av bränslet år 2005 och energi
motsvarande 14,5 % av deras elanvändning återvanns som el eller fjärrvärme. Bränsleåtgången är stor, för varje per ton cement behövs ca 900 kWh värme. Vattenfall och Cementa har
genom ett gemensamt projekt för elgenerering möjliggjort att en del överskottsvärme genererar el tillbaka in i fabriken. Överskottsvärmen används till att driva ångturbiner. Projektet fick
statligt miljöstöd genom kommunens LIP-program år 1999. Både Cementas och Vattenfalls
verksamheter på Gotland omfattas av handeln med utsläppsrätter. Cementa har som målsättning att öka andelen biobränsle till 10 % i bränslemixen för att minska de klimatpåverkande
utsläppen från bränslet och att öka andelen restprodukter även i cementråvaran för att minska
processutsläppen av koldioxid. Cementa deltar regeringens det frivilliga program för energieffektivisering, PFE, som regeringen har lagt fram. Åtagandet är att effektivisera energianvändningen samt att införa ett el-ledningssystem för att systematiskt arbeta med el-besparande
åtgärder.
7.3.3 Turistföretag
Inom turistbranschen finns företag som satsar på miljövänlig energi. Här finns t ex god ekonomi i att använda solvärme till tappvarmvatten och eventuell uppvärmning under turistsäsongen. På köpet får företaget en bättre miljöprofil. Intresse finns hos branschen.
7.3.4 Lantbruksföretag
Inom lantbruksnäringen bedriver LRF med flera ett arbete för att öka andelen lokalt producerad bioenergi på Gotland. Stor avsättning finns för bioenergi i pannor till fjärrvärme och i
enskilda fastigheter. Även inom livsmedelsindustrin finns det intresse för energi- och hållbarhetsfrågor. Den gårdsbaserade anläggning för biogasproduktion som uppförts på öns lantbruksskola, planeras få efterföljare på fler gårdar de närmaste åren. Det finns en biogasförening med intressenter främst från lantbruksnäringen. Föreningens mål är att ge biogasen en
roll i det gotländska energisystemet.
Under 2006 har betodlarförening och LRF tillsammans med län och kommun lämnat en skrivelse till jordbruksverket med innebörden att det finansiella stöd som kommer Gotland med
anledning av EU:s nya sockerregim ska användas till en biodrivmedelsanläggning på Gotland.

7.4 Nytta för den lokala ekonomin
På Gotland finns stora potentialer av olika förnyelsebara energikällor. Exploatering av dessa
potentialer skulle bidra till stora regionalekonomiska effekter; investeringar, arbetstillfällen
och inkomster. Gotlands behov av importerad energi är omfattande. År 2005 inköptes el och
bränslen externt för att försörja det gotländska samhället, exklusive Cementa, för minst 1105
Mkr (0:76 kr/kWh, genomsnittspriser exklusive moms). För hushållen hamnar energipriserna
kring 1 kr/kWh). Av regionalekonomiska skäl är det eftersträvansvärt att ersätta denna energiimport med lokalt producerad energi.
Genom att utnyttja de förnyelsebara energipotentialerna på Gotland skulle öns bruttoregionalprodukt inom energisektorn kunna fördubblas. Antalet varaktiga lokala arbetstillfällen vid anläggningsarbetet skulle uppgå till ca 130 st om anläggningsarbetena fördelas över en 20-årsperiod. Antalet varaktiga lokala arbetstillfällen som krävs för drift och underhåll av anläggningarna skulle uppgå till knappt 500. Totalt skulle en full exploatering kunna skapa ca 600
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varaktiga arbetstillfällen, med årliga skatteintäkter på ca 42 Mkr, enligt en studie av de socioekonomiska konsekvenserna 10 av en full exploatering av tillgångarna på förnyelsebar energi
på Gotland.
En exploatering kan förväntas finansieras även på marknadsmässiga grunder. På sikt kommer
teknik- och kostnadsutvecklingen att göra förnyelsebar energi till ett realistiskt alternativ,
även utan bidrag, men de regioner som kan vara tidigt ute i omställningen bör vinna på det.
På längre sikt handlar en exploatering av energipotentialerna om ett levande Gotland i stadig
utveckling, ett Gotland med ett diversifierat näringsliv och en hög livskvalitet.

8. Energianvändningens inverkan på miljön, hälsan och
hushållningen med mark och vatten och andra resurser
För alla stora anläggningar för energikrävande verksamheter, värme- och elproduktion eller
hantering av drivmedel har miljökonsekvensbeskrivningar av verksamheterna gjorts i samband med tillståndsprövning av anläggningarna.

8.1 Miljöeffekter av energianvändningen
8.1.1 Kol, mineralolja och miljö
Oljeanvändning ger risk för oljekatastrofer lokalt genom spill och läckage som når grundvattnet. Regionalt är risken för oljekatastrofer i Östersjön ett påtagligt hot såväl mot innanhavets känsliga ekosystem som mot turism och fiske i området. Med 2 000 rörelser av olika
fartyg per dygn utanför Gotlands östra kust är Gotland ett utsatt område för sjöfartens utsläpp.
Ökningen av oljetransporter genom Östersjön förvärrar utsattheten, dels genom att antalet oljetransporter i farvattnen nära Gotland ökar och dels genom att Ryssland accepterat förslaget
på lägsta krav på sjöfartsstandard för Östersjön som fastställs av FN:s sjöfartsorganisation
IMO 11 inom ramen för Östersjöns klassning som särskilt skyddat innanhav. För Gotlands del
är det av centralt intresse att Östersjön inte dabbas av oljekatastrofer, bara det bör vara skäl
nog att minska det egna oljeberoendet.
Globalt är olyckor, krig eller sabotage där mineralolja utvinns eller transporteras ett hot både
mot mänskliga samhällen och för känsliga naturmiljöer. Mineralolja i olika produkter, allt
från petcoke till uttjänta bildäck, svarar för cirka 40 % och kol för omkring 20 % av energitillförseln till Gotland. Förbränning av kol och olja motverkar miljömålen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö samt god bebyggd miljö. De flesta
negativa effekterna minskas till viss grad av effektiv förbränning och god rökgasrening medan
klimatpåverkan, som idag bedöms som det allvarligaste miljöhotet, förblir lika hög oavsett
rökgasrening och förbränningsteknik.
Svaveldioxidutsläppen har minskat kraftigt de senaste trettio åren och utgör inte längre något
hot mot hälsan, men är en bidragande orsak till försurning. På Gotland beror minskningen
främst på åtgärder i cementproduktionen. Slitefabriken har sedan 1995 minskat sina utsläpp
av svaveldioxid från mer än 4000 ton per år till 47,2 ton år 2005.
10
11

Fil kand Michael Timmonen, Lunds universitet,; på uppdrag av Energibyrån Gotland, år 2000
International Maritime Organisation
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Ett stort undantag från trenden med minskade utsläpp av svaveldioxid är fartygstrafiken, där
har utsläppsreduktioner i stort sett bara skett hos vissa regelbundna färjelinjer, däribland Gotlandstrafiken. I sjöfarten tillåts i de flesta fall fortfarande mycket hög svavelhalt i bränslet.
På Gotland märks försurningsskador tydligast på kulturbyggnader av sandsten och kalksten,
dessa påverkas av försurad nederbörd med svaveldioxidhalter över 5 mikrogram/m3.
8.1.2 Vägtransporter och miljö
Användningen av fossila drivmedel är den del av vägtransporternas miljöpåverkan som huvudsakligen berörs av energiplanen Andra betydande miljöfaktorer är olyckor i trafiken, buller, avgaser och stoftspridning från däck och vägbanor.
Utöver att minska andelen fossilt bränsle behöver även åtgärder genomföras som leder till effektivare trafikarbete, minskad energi- och bränsleförbrukning totalt i transportsektorn och en
ökad samordning av transporter. För kommunens del bör den typen av åtgärder beslutas i berörda verksamheter, i enlighet med kommunens övergripande miljömål.
Trafikens miljöpåverkan på arter i naturen genom utsläpp, trafikdödade djur och vägdragningar berörs inte av energiplanens målsättningar, men är en viktig aspekt av trafiken.
8.1.3 Elproduktion och miljö
All elproduktion har miljöpåverkan, men miljöproblemen uppstår ofta långt från elkonsumenten, varför el ofta betraktas som utsläppsfri jämfört med annan energi. Elkraften som levereras
till Gotland via fastlandskabeln är mestadels vattenkraft och kärnkraft, en mindre del är el från
kraftvärmeverk och annan kraftproduktion som vindkraft och kolkraft. Miljöeffekter av uranutvinning för kärnkraftsproduktion är påtagliga i områden med uranbrytning samt nedströms
dessa i fråga om utbredning av marktäkt, försurning, vattenförorening och påverkan av radioaktiva brytningsrester i form av slam och slagg. Miljöeffekterna av storskalig vattenkraftsutbyggnad är väl kända i Sverige. De innebar stora förändringar både i lokala ekosystem och för
lokalsamhällen när utbyggnaden skedde, både genom att dammar byggdes ut och områden lades under vatten och genom att de akvatiska ekosystemen förändrades nedströms genom nya
flödesvariationer. Medan uranbrytningens effekter förvärras med tiden, sker förändringen vid
vattenkraftsutbyggnad en gång för alla. På Gotland diskuteras vindkraftverk ur miljösynpunkt,
inte bara tack vare sina positiva miljöeffekter genom att producera utsläppsfri el, utan också
för att de kan uppfattas som förfulande i landskapet och de störningar som kabeldragning,
ljud, rörelse och skuggor av verken kan ge för människor, flora och fauna i närområdet.
8.1.4 Miljöpåverkan av biobränsle
Den största miljövinsten av biobränslen är att de är s k klimatneutrala bränslen. Uttag av biobränslen har lokal påverkan på markanvändning, biologisk mångfald och kan påverka luftkvaliteten genom utsläpp från dålig förbränning. Askan från biobränsle i fjärrvärmen består dels
av flygaska som skickas till Cementa, som använder aska i cementproduktionen, och dels
bottenaska som sprids på åkermark. Askmängden är 2 % aska per ton råvara. Biobränsle från
skogen är i regel betydligt energieffektivare än biobränslen från åkern. Medan åkerbränslen
ger energiskörd som är runt tio gånger mer än insatsen, kan skogsbränslen ge upp till femtio
gånger mer energi än vad insatserna i skogsbruket har kostat.
De områden på Gotland som främst ska leverera biobränsle är jord- och skogsbrukets marker.
Produktion av bioenergi kan bidra till att dessa marker hålls i hävd.
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8.1.5 Behovet av MKB för energiplanen
I MKB-förordningen (Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 2005:356), 4§, anges ett antal olika planer och program, vilka som
huvudregel förutsätts kräva en miljöbedömning, bl.a. anges ”Kommunala energiplaner”.
Att dessa planer finns med i författningen beror på att de ofta anger förutsättningarna för tillståndsprövning av verksamheter och åtgärder med möjlig påverkan på miljön, vilket är utgångspunkten i EG-direktivet 2001/42 om miljöbedömningar av planer och program.
Motiverat ställningstagande
Den föreslagna energiplanen, Energi 2010, kan inte anses ange förutsättningarna för prövning
av verksamheter och åtgärder, vilka räknas upp i bilagorna 1 och 3 i förordningen om MKB.
Kommunens inriktning och mål redovisas, men utan att ange eller styra förutsättningar för
tillståndsprövning.
Energiplanen visar hur övergången till ett fossilbränslefritt Gotland kan göras. Flera av de
verksamheter och åtgärder som anges för att nå planens mål är inte prövningspliktiga. I inget
fall anges förutsättningar eller styr energiplanen utformningen av något projekt. Bedömningen
är att energiplanen, i detta fall, inte kan anses omfattas av de krav på MKB som anges i 6 kap.
miljöbalken.
Genom energiplanens fokusering på förhållningssätt och dessas inverkan på väsentliga miljöfaktorer i stort finns inte sådan detaljeringsgrad i planen att denna kan konsekvensbeskrivas –
mer än vad som görs i planens belysning av de generella miljöeffekterna av användningen av
olika slags energikällor och de miljömässiga följderna av planens genomförande, så som de
beskrivits ovan.

8.2 Hälsoeffekter av energianvändningen
Ett stort antal hälsoeffekter kan uppstå till följd av luftföroreningar kopplade till olika typer av
energianvändning. Marknära ozon bildas genom en reaktion mellan solljus och luftföroreningar, framför allt kväveoxider och flyktiga organiska kolväten (VOC). Dessa bildas bland annat i trafikens avgaser och vid eldning med dålig förbränning. De kan bildas både vid förbränning av fossila bränslen och av biobränslen. Småskalig vedeldning i omoderna anläggningar
står för 25 % av VOC-utsläppen. Marknära ozon medför huvudvärk, ögonirritationer och andningsbesvär. Mer än tusen personer i Sverige bedöms varje år drabbas av för tidig död på
grund av marknära ozon och partiklar. Partiklar bildas vid förbränning både av fossila bränslen och biobränslen och vid slitage av vägbanan av dubbdäck. De största källorna till utsläpp
av partiklar på Gotland är Cementa, arbetsmaskiner, transporter och småskalig vedeldning
med dålig förbränning. Flyktiga organiska ämnen (VOC), som till exempel bensen, är cancerframkallande och har i övrigt samma hälsoeffekter som marknära ozon.
Vindkraftverk kan ge ljud och ljuseffekter som kan inverka störande i närområdet och därigenom ha vissa negativa hälsoeffekter för närboende. Ljudet orsakas av maskinhuset (i äldre
verk) och rotorbladen. Det ljud som uppstår vid ett vindkraftverk ligger mellan 95 och 105
dBA. På ett avstånd av 350-775 m från vindkraftverket minskar ljudnivån till 35 dBA. De
riktlinjer som finns (NV norm RR 78:5) avseende ljudnivån från vindkraftverk, dvs max 40
dBA på yttre fasad, ska gälla vid bostäder, fritidsbebyggelse och arbetslokaler utan bullrande
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verksamhet. Fasta avståndskriterier, från och mellan vindkraftverk, används som en rekommendation under planeringsfasen. Vindkraftverken hörs mest vid en vindstyrka på 3-4
m/s (startvind) till 8 m/s. Över 8 m/s dränks ljuden från vindkraftverken i bruset från vind och
vegetationsrörelser. Antalet klagomål till MHK på buller från vindkraftverk i drift är mycket
ovanliga. De klagomål som lämnas in kommer i samband med byggloven.
Ljud och ljus från trafiken ger upphov till liknande störningar som vindkraftverken, men det
inkommer mycket få klagomål till MHK på buller från trafik, max 1-2 per år.
Utsläpp av koldioxid på Gotland bidrar till klimatförändringar som kommer att ge globala
hälsoeffekter. Växthuseffekten kommer bland annat att orsaka fler översvämningar, torka och
stigande havsnivå. Det kommer att ge hälsoeffekter som fler olyck- och dödsfall, fler infek
tionssjukdomar, fler psykiska problem, svält och fler sjukdomsfall orsakade av smittbärande
insekter. I Sverige kan malaria bli ett problem. Mögelproblem i bland annat bostäder kan
komma att öka till följd av ökad luftfuktighet. Borrelia och TBE kommer att sprida sig norrut.

8.3 Hushållningen med mark, vatten och andra resurser
Produktion av bioenergi på jordbruks- och skogsmark
På Gotland finns fysiska resurser i form av jord- och skogsmark som kan användas till att producera energiråvara. Med stigande energipriser och ökande marknad för bioenergi kan det
ekonomiska utbytet per hektar skog och per hektar åker bli likvärdig vid energiproduktion
som vid konventionell livsmedelsproduktion. Samhällsekonomiskt skapar det sysselsättning
lokalt och minskar inköpsbehovet av externa bränslen och drivmedel. En ökad produktion av
energiråvara är inte entydigt negativt eller positiv för den biologiska mångfalden och ekosystemens produktionsförmåga på Gotland, jämfört med annan trolig markanvändning, men genom att den bidrar till att hålla marken i hävd bör de positiva effekterna överväga särskilt på
Gotland där naturvärdena ofta är knutna till kulturlandskapet.
Ytor för vindkraft
Det nationella planeringsmålet för vindkraften vad gäller Gotland kan, baserat på kommunens
planering för vindkraft, avsevärt höjas med förutsättningen att ny elkabel tillförs senast 2010.
Hur lokala planer för vindkraften påverkar annan markanvändning kommer att synliggöras i
samband med att ny översiktsplan för Gotland utarbetas.
Ytor för solfångare och solceller
Planer för hur, var och när solpaneler och solceller skall monteras för att bättre utnyttja resursen solinstrålning på Gotland har hittills inte bedömts vara aktuellt. Inom planperioden beräknas inte solceller få något genombrott på Gotland så den frågan hänskjuts till kommande
energiplaner, solfångarytor är däremot aktuellt att ha med i nuvarande planarbete.
Ytor som behövs för transportinfrastruktur,
På Gotland sker inga större utbyggnader för transportinfrastruktur i form av nya vägdragningar eller flygplatser. Frågan är mest aktuell för stadsarkitektkontoret i samband med planläggning av områden för nyexploatering. Särskilt bör kommande planer medge infrastruktur för
nya drivmedel.
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Allmänhetens engagemang i energiplanen
Allmänheten engageras i planens genomförande genom olika projekt och publika informationsinsatser inom olika områden. Under 2004, 2005 och 2006 ordnade eller medverkade
kommunen med flera publika evenemang för pelletsvärme och solvärme, klimatinformation,
projektering av lokal biogas på Gotland och temadag om förutsättningar för lokal produktion
av bioetanol på Gotland.
Jämställd delaktighet i utformning och genomförande av åtgärder i planen
Åtgärder som rör energieffektiviseringar och energiförsörjning till fastigheter tycks enligt
könsfördelningen på publika evenemang beröra betydligt fler män än kvinnor. Även på informationskampanjer för förnybar energi av olika slag är deltagare/besökare överlag män. På
förfrågan svarar kvinnorna ofta att de visserligen är intresserade, men prioriterar att engagera
sig i annat. Vi saknar en framgångsrik metod för att nå fram till alla med dessa frågor, men
vinnlägger oss om att få in synpunkter på energiplanens åtgärder och klimatarbetet i kommunen både från män och från kvinnor.
Energianvändningen kan med fördel betraktas som i delarna i el, värme och transporter. Av
dessa tre är det lättast att se transporter ur ett jämställdhetsperspektiv. Resvaneundersökningar ger svar på individnivå och det finns undersökningar som visar skillnader mellan könen i
resvanor och fördelning mellan kollektivtrafik och individuellt bilåkande. Här finns en utmaning för samhällets trafikplanering och översiktsplanering att skapa en transportinfrastruktur
som ger kvinnor och män likvärdiga förutsättningar för att tillgodose sina transportbehov.
Större delen av hushållens energianvändning är kopplad till bostadens uppvärmning och utrustning. Här finns en utmaning i att skapa information som når fram till både män och kvinnor om hur energi kan sparas, möjligheter att byta energikälla och de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med detta.

9. Till sist
Referenser:
• Gotländska miljömål (Länsstyrelsen 2004)
• 100 REN-isles, A Renewable Energyplan (Energibyrån Gotland, finansierat av Statens
Energimyndighet och EU FP5 Altener, utkom år 2002)
• Regionalekonomiska konsekvenser av en full exploatering av förnyelsebara energipotentialer på Gotland (Michale Timmonen, Lunds Universitet, för Energibyrån Gotland)
• Bioenergins marknad och möjligheter på Gotland (LRF:s länsförbund på Gotland
2003)
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GEAB muntl.medl.
Miljörådet i Gotlands kommun

Remissvar - sammanfattningar:

Kommentar:

Tekniska nämnden:
Tekniska nämnden ställer sig i sak bakom
intentionerna i Energi 2010 och att
förvaltningen bör följa intentionerna i det
framtida arbetet för att uppnå uppsatta mål.
Däremot är det förvaltningens uppfattning
att den bör vara mer konkret och redovisa
förslag till åtgärdsbeslut för att få den ska
få rätt status.
Eftersom många av de föreslagna
åtgärderna är förknippade med kostnader, i
vissa fall stora kostnader, är det även både
angeläget och rimligt att det redovisas
förslag på omfattning av medelsutrymme
som bör avsättas/prioriteras för att verka
för att målen ska kunna uppnås.

•

Att TN ställer sig bakom planen i sak är
bra med tanke på att nämndens
ansvarsområde täcker in stora delar av de i
energiplanen berörda områdena.

•

TN bör med Energiplanen som strategiskt
dokument kunna föreslå åtgärder utifrån
den förvaltningen ansvarsområden.

•

KS bör formulera tydliga uppdrag till TF
med energiplanen som underlag.

•

Fler åtgärder kommer att formuleras i
kommunens reviderade
kretsloppsplan/miljöprogram

Förvaltningen arbetar redan idag aktivt
inom flera av de områden som berör
förvaltningens verksamhetsområden i
energiplanen. Tilldelning och/eller
prioritering av resurser är avgörande för
omfattningen och hur aktiv förvaltningen
kan vara. Av det skälet anser förvaltningen
att energiplanen med fördel skulle kunna
vara mer konkret när de gäller att redovisa
förslag till åtgärdsbeslut och uppskattning
av resurser för att uppnå uppställda mål.
Energiplanen redovisar i många fall vad
som bör göras men mer summariskt hur
detta ska ske. Om planen inte blir mer
konkret finns det en risk att den endast blir
ett inriktningsbeslut utan
genomförandestatus.

•

För förvaltningsspecifika åtgärder
hänvisas till kommande
kretsloppsplan/miljöprogram eftersom
energiplanen är av övergripande karaktär.

När det gäller resursfrågan är förvaltningen
väl medveten om att det inte endast är en
kommunal angelägenhet utan allas
angelägenhet från individ till global nivå.
Det är trots detta mycket angeläget att stat
och kommun initierar insatserna tydligare
och är mycket aktiv för att ta ytterligare ett
kliv mot inriktningsmålen. I planen har
redovisats olika ansvarsområden för
förvaltningen, vilka i sak är rimliga. Vad
som även är rimligt är att i det här
sammanhanget beröra resursfrågan som är
kopplat till ansvaret. Att förvaltningen ska
ansvara för att avsätta medel för att t ex
fasa ut olja till uppvärmning, öka
installation av solvärme, utökad
energikartläggning fordrar en egen
diskussion. Inte minst med tanke på att
utgångspunkten är självkostnadshyror samt
att drygt 30 % av budget för det periodiska
underhållet inte är disponibelt.
Förvaltningen vill därför lyfta fram att göra

•

TN kan ta fram förslag som på kort sikt
kan fördyra för hyresgästerna men som
samtidigt på lite längre sikt kan minska
kostnader och underhåll i fastigheterna.

•

Det är en brist i TN : s svar att de inte
själva tar fram konkreta förslag på den typ
av åtgärder som dom efterlyser. TF bör ta
fram en förvaltningsspecifik (samlad)
prioriteringslista på vad som behöver
genomföras.

Näst efter vattenfrågan kommer
energifrågan och därtill hörande
miljöfrågor vara en av största frågorna inte
bara för Gotland utan även globalt.
Energiplanen och dess intentioner liksom
ambitionerna att genomföra den måste
framgå av efterföljande beslut, just
därför att den är så central för hela
Gotlands fortbestånd och utveckling. Det
får anses vara ett vägval för Gotlands
framtid.

det möjligt att arbeta med t ex incitament.
Förslagsvis att förvaltningen t ex får
reinvestera de besparingar som
uppkommer genom den
energieffektivisering som genomförs
kontinuerligt.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden:
Energiplanen visar att det finns goda möjligheter att
stegvis öka andelen förnyelsebara energikällor. Det
krävs dock en kraftansträngning från alla parter på
Gotland för att planens mål ska nås. Policys eller
anvisningar bör utformas om lämpliga energislag i
olika områden främst för enskilda hushåll.

•

Att ta fram policys och anvisningar för
enskilda hushåll gällande olika energislag
bör genomföras av miljö- och
hälsoskyddsnämnden i samarbete med
byggnadsnämnden för att kunna ingå i som
information i bygglovsprocessen. En punkt
om detta tas med i planen.

Vedeldning kan t ex ge problem i tättbebyggda
områden. Det är därför viktigt med ett nära samarbete
t ex mellan myndigheter som beviljar bidrag för
omställning och tillsynsmyndigheten som riskerar få
in grannklagomål.
I Visby innerstad gäller speciella förutsättningar.
Eftersom Visby innanför murarna är mycket
tättbebyggt är exempelvis vedeldning olämpligt på
grund av risk för luktstörningar och luftvärmepumpar
på grund av risken för bullerstörning.

•

En allmän restriktivitet mot fastbränslen
innanför murarna bör lättas upp när det
handlar om pellets.

Det mest lämpade uppvärmningsalternativet är
fjärrvärmen. Därför är det viktigt att utbyggnad av
fjärrvärme förespråkas och underlättas så mycket som
möjligt.

•
•

Utbyggnad av fjärrvärme nämns i planen.
Stadsarkitektkontoret ska underlätta
fjärrvärmeutbyggnaden genom
planläggningen.

•

Texten om miljö- och
hälsoskyddsnämndens ansvarsområden
kompletteras med föreslagna punkter.

När det gäller miljö och hälsoskyddsnämndens
ansvarsområde föreslås följande tillägg (utöver
angivna arbetsfält)
Miljö och hälsoskyddsnämnden ansvarar för:
1. Uppdatering av anvisningar samt
handläggning av anmälningsärenden om
bergvärme, jordvärme m.m.
2. Information om skyddsåtgärder vid
anläggande av värmepumpssystem (t ex
buller och kemikaliefrågor)
3. Handläggning av klagomål på buller, luft
och luktstörningar
4. Vid plansamråd bidra med synpunkter
beträffande miljö- och energifrågor
5. Tillsyn och remissbehandling vid
prövning av energianläggningar

Barn- och utbildningsförvaltningen:
Nämndberedning har ej hunnits med på grund av
tidplanen för remissrundand. Tiden anses från
förvaltningen vara orimligt för kort.

•

Barn- och utbildningsnämnden har inget
eget ansvarsområde i planen idag.

•

Synpunkter har tagits emot. Det
förvaltningen redan gör är helt i
överensstämmelse med vad som står i
planen.

•

Inga synpunkter att kommentera.

•

Inga synpunkter att kommentera

Planen omfattar frågeställningar som inte ligger inom
BUN:s primära kärnområde utan svaret är begränsat
till
ett fåtal synpunkter:
•

Trots att fastighetsskötseln utförs av TF i
nästan samtliga fall så har BUF en klar
ambition att vara med och påverka
fastighetsfrågorna vid t. ex om. och eller
tillbyggnader så att byggmaterial,
installationer och annan utrustning anpassas
till ett hållbart kretsloppssamhälle.

•

Förvaltningen har också ambitionen att
transporter, t ex upphandlade entreprenader
och tjänsteresor sker med beaktande av
ekologiskt körsätt och att miljöanpassade
fordon används i så hö grad som möjligt.

•

Förvaltningens huvudsakliga verksamhet
gäller utbildning och fostran av barn och
ungdomar. I denna verksamhet är
kretsloppsfrågorna och miljötänkandet
ständigt i centrum, med syftet att våra
ungdomar växer upp till miljömedvetna
medborgare.

Hälso- och sjukvårdsnämnden:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit del av
remissförslaget men har inga synpunkter att lämna.

Styrelsen för konsult- och
servicekontoret Gotlands kommun:
KSK har inga synpunkter på förslaget till Energiplan
2001

Länsstyrelsen:
Länsstyrelsen delar i stort Ledningskontorets
bedömningar och uppsatta inriktningsmål i förslaget
till ny energiplan. Sammantaget finner Länsstyrelsen
att ambitionsnivån kring utvecklingen av förnybar
energi fram till år 2025 är högt satt och förmodligen

helt unik i sitt slag. Länsstyrelsen välkomnar detta.
Länsstyrelsen finner att förslaget till ny energiplan väl
beskriver potentialen för lokalt producerade förnybara
energikällor. Vidare redovisar planen både de
möjligheter och hinder för utvecklingen av förnybara
energikällor som kan förutses. Sammanhanget är dock
stort och det bör klargöras på vilket sätt planen
omfattar kommunen (som kommunen/ytan i sin
helhet eller som myndighet).

•

Planen omfattar både och.

Inledningsvis erinrar Länsstyrelsen om att det
tabellmaterial som var under bearbetning när
remissen skickades inte har granskats eftersom
Länsstyrelsen inte tagit del av detta. För att underlätta
tolkningen av tabeller och figurer för ovana läsare bör
dessa kompletteras med klargörande tabell- respektive
figurtexter.

•

Tabellmaterialet uppdateras till
slutversionen.

Dokumentet bör kompletteras med en lättfattlig
sammanfattning som översiktligt beskriver och
sammanfattar innehållet i planen.

•

Sammanfattningen skrivs när remisssynpunkterna lagts in i planen.

Inledningen bör kompletteras med en underrubrik
under vilket syftet med planen förtydligas.

•

Har förtydligats.

Inledningen skulle eventuellt också kunna
kompletteras med en sammanfattning av nationella,
regionala respektive lokala mål och riktlinjer som
berör energi, aktuella och inom perioden planerade
styrmedel som främjar omställningen samt
energiplanens eventuella bäring på andra pågående
planarbeten i kommunen (översiktsplaner, planer för
etablering av vindkraft, utvecklingsprogram etc.).

•

Vissa förtydliganden har gjorts.

I inledningen hänvisas till energiplanens
handlingsprogram. I själva planen är
handlingsprogrammet inte tydligt avgränsat, det finns
t.ex. ingen särskild rubrik för vad som utgör
kommunens handlingsprogram. Möjligen bör
innehållet i, det som Länsstyrelsen uppfattar som
handlingsprogram (delar av kapitel 5), struktureras
utifrån vilka åtgärder kommunen kan styra över
respektive inte styra över. Handlingsprogrammet bör
också vara tydligare med avseende på ansvar eftersom
det annars finns utrymme för en gråzon för vad som
är kommunens ansvar och inte. Handlingsprogrammet
bör också lyfta fram möjligheterna till utvärdering
och avstämning mot uppsatta mål. Det vore önskvärt
att tidsmässigt uppskatta planerade åtgärder, t.ex. när
de ska vara genomförda.

•

Många av åtgärdsförslagen är av typen
”ständiga förbättringar”/ processer och kan
ej prickas av som färdiga.

1. Inledningen

2.4 Hållbar energiförsörjning på lokal bas?
Eventuellt bör man här, eller under någon annan
rubrik, resonera kring hur man kan belysa
energifrågor utifrån energiförsörjning och ett
hållbarhetsperspektiv i samband med planläggning.

•

Detta är Sak : s ansvarsområde och arbete
har inletts i fördjupad översiktsplan för
Visbyområdet.

•

Beaktas

•

Lst hade gett underlag till den tabell som
fanns i remissutgåvan och nu byter vi ut
den tabellen mot den aktuella här intill.

•

Har ej beaktats

2.2.4 Miljöanpassade drivmedel
Stycket om alternativa fordonsbränslen bör
uppdateras utifrån gällande lagkrav från den 1 april
2006 om att säljställen för fordonsbränslen är
skyldiga att tillhandahålla minst ett förnybart
alternativ stegvis fram till 2010 (det så kallade
”pumpkravet”).

2.2.2 Bioenergi
Under rubriken Bioenergi från åkern förs resonemang
om energiråvara från jordbruket. Länsstyrelsens
uppfattning är att den samlade skörden motsvarar
nästan 375 GWh. Beräknat på normala skördar för
Gotland totalt sett bör utfallet bli enligt nedanstående
tabell:
Tabell: Bruttoenergiskörd för vanliga grödor på Gotland

Gröda
Höstvet
e
Korn
Höstrap
s**
Vårraps
**
Sockerb
etor
Vall,
fälttork
Vall,
inplasta
d

Skörd
ton/ha
5

Energiskörd
/ha och år
21 MWh/ha

Faktor*

4
2,3

17 MWh/ha
16 MWh/ha

8,2
5,9

1,6

11 MWh/ha

4,1

43

50 MWh/ha

11,8

7

7 MWh/ha

2,5

7

8 MWh/ha

1,8

7,0

*
omvandlingsfaktor = energiskörd/energi i insatsmedel
**
cirka 50 % i oljan

4. Kommunens inriktning
Begreppet hållbar utveckling bör definieras i
sammanhanget. Under kapitel 4, Kommunens
inriktning, framgår att kommunen som ekokommun
utgår från grundprinciperna för ekologisk hållbarhet.
Det är oklart om definitionen i övriga delar av
dokumentet vilar på samma grund. Om begreppet
omfattas av de övriga dimensionerna ekonomisk och

social hållbarhet bör detta framgå och belysas särskilt.
5. Klimatstrategi m.m.
Begreppet klimatstrategi och dess status bör klargöras
i inledande text. Även 5.2 Femton styrtal för energi
bör kompletteras med en inledande text som klargör
vilka/vad som omfattas av styrtalen och vad dessa står
för i förhållande till mål och strategier. Vissa styrtal är
kvantifierbara och tidsatta, andra inte. Detta kan
möjligen komplicera uppföljningen. Om det är kapitel
5 eller delar därav som utgör energiplanens
handlingsprogram bör detta tydligt framgå. Det är
något oklart till vilken grad och på vilket sätt det
framtidsscenario som beskrivs under rubriken 5.3
Framtidsscenario är inarbetat i
”handlingsprogrammet”.
5.3.1 Scenario för utveckling av Gotlands
energisystem.

•

Klimatstrategin är utformad utifrån
Naturvårdsverkets normer.

•

Lst & LRF har tillsammans besvarat vår
förfrågan om ett säkrare
bedömningsunderlag, detta var dock inte
klart när remissutgåvan trycktes. Vi
beaktar självklart och uppdaterar så att det
blir rätt uppgifter enligt deras svar.

•

Energiskog nämns som en möjlig
utveckling av bioenergi från åkern

•

Möjligheterna undersöks av olika
entreprenörer, det behöver inte vara en
åtgärd i planen. Kommunens ambition är
att pelletsanvändningen ökar i kommunen
och ersätter fossila bränslen och el till
uppvärmning. Lokal produktion kommer
när förutsättningarna finns. Kommunen har
bidragit till förbättrade förutsättningar för
pelletsmarknaden dels genom att installera
pelletsvärme i egna fastigheter, del genom
marknadsförings- och kompetensutvecklingsprojektet SOLLET.

•

Energiplanen kan inte vänta på. Lst: s
skogsstrategier. Lst: s bedömning av
tillgänglig skogsråvara samt de skogliga
sektorsmålen har beaktats.

Vad gäller biomassa från skogen framgår av avsnittet
5.3.1 Scenario för utveckling av Gotlands
energisystem till år 2025 att ”Potentialen för uttag av
biomassa från skogsbruket utnyttjas till fullo, dvs.
skogsbrukets årliga avverkning motsvarar den årliga
tillväxten” Enligt Länsstyrelsens bedömning är detta
för högt räknat.
Energiskog
Förslaget bör innehålla ett avsnitt om odling av
energiskog, (Salix ssp). Odlingens omfattning på
Gotland har hittills varit mycket blygsam. Denna
odlingsform bör kunna genomföras i större skala på
lämpliga ståndorter på Gotland.
Framställning av träpellets på Gotland
Möjligheterna att framställa träpellets på Gotland bör
undersökas. Marknaden för träpellets är i ett expansivt
utvecklingsskede. Råvaran finns på ön. Transporten
av pellets som har framtagits på fastlandet till Gotland
bedöms helt kunna ersättas av framställning av pellets
på ön. Detta har betydelse i en strävan att minimera
antalet transporter i landet.

Nya utredningar som bör beaktas
Skogen på Gotland har under 2005 varit föremål för
utarbetandet av en strategi för formellt skydd av
skogsmark. Länsstyrelsens styrelse har ännu inte
beslutat om fastställande av strategin men tankarna i
förslaget kan vara till hjälp i arbetet med energiplan

för Gotlands län. Vidare är en strategi för
skogsproduktionen på Gotland under utarbetande
under 2006. Även den kan påverka energiplanen vad
gäller uttag av biobränsle från skogarna på Gotland.
8.1.4 Behovet av MKB för energiplanen
I 6 kap. miljöbalken finns ett samordnat regelverk för
miljökonsekvensbeskrivningar som krävs enligt
annan lagstiftning. Från den 21 juli 2005 gäller nya
bestämmelser i 6 kap. miljöbalken för
miljöbedömning av planer. Planer och program som i
regel alltid skall miljöbedömas är översiktsplaner och
detaljplaner enligt PBL samt kommunala energiplaner
enligt lagen om kommunal energiplanering liksom de
som påverkar Natura 2000-områden.

•

Vi har tagit vår bedömning under förnyad
prövning men står fast vid tidigare
ståndpunkt att energiplanen inte ska
omfattas av kraven på MKB

•

Ändringen beaktas i planen

Kommunens utgångspunkt är att planförslaget inte
anger förutsättningarna eller styr utformningen av
något projekt varför man inte omfattas av kravet på
miljöbedömning. Eventuella konsekvenser beskrivs
endast generellt. Länsstyrelsen erinrar om att
miljöbedömning av planer inte är att likställa med
MKB i enskilda projekt.
Boverket har i mars 2006 givit ut en vägledande
skrift, Miljöbedömningar för planer enligt plan- och
bygglagen – en vägledning, som i viss mån även är
relevant för kommunala energiplaner.

Cementa AB:
Cementframställning är en energiintensiv verksamhet
där kostnaderna för energiförbrukningen i form av
bränslen och el har stor påverkan på cementfabrikens
totala resultat såväl ekonomiskt som miljömässigt.
Av den anledningen arbetar Cementa kontinuerligt
med att förbättra energieffektiviteten och reducera
användandet av fossila bränslen.
Cementa bidrar genom att använda bränslen i form av
restmaterial som ej går att återanvända eller återvinna
till ett hållbarare samhälle
Cementa deltar i det frivilliga program för
energieffektivisering PFE, som Regeringen har lagt
fram. Där åtar vi oss att effektivisera vår användning
av energi samt att vi inför ett el-ledningssystem för att
systematiskt arbeta med
el-besparande åtgärder.
Cementa vill i sitt remissyttrande endast tydliggöra
följande:
Under 7.3.2 Står att fabriken använder 24 ton bränsle
per timme.

Detta beror helt på vilken typ av bränsle som används
(energimängd per ton).
En mer korrekt beskrivning är att energiförbrukningen
som bränsle per ton cement är ca 900 kWh.
8.1.1 Slitefabriken har sedan 1995 minskat sina
utsläpp av svaveldioxid från mer än 4000 ton per år
till mindre än 100 ton. (47,2 ton 2005)

•

Ändringen beaktas i planen

Vindelsproducenternas
Intresseförening på Gotland (GVP)

•

I de fall vi inte kommenterat så kan
ändringar ha utförts och kanske med andra
ord.

•

Ej beaktat målet om 55 % är antaget i Lst:s
gotländska miljömål som även fullmäktige
ställt sig bakom.

•

I viss mån beaktat

Vindelproducenternas Intresseförening på Gotland
(GVP) får härmed lämna följande synpunkter och
förslag på tillägg till förslaget om ny Energiplan för
Gotlands kommun ”Energi 2010”,
i nedanstående remissyttrande kallad Energiplan
2010.
GVP delar i huvudsak Ledningskontorets synpunkter
och de analyser som finns i förelagt förslag till ny
Energiplan 2010 för Gotlands kommun. Vi uppskattar
framför allt att Gotlands Kommun genom detta
förslag tar förnyelsebar energiutveckling på stort
allvar.
I förslaget analyseras begränsande faktorer för
utbyggnad av vindkraften. Man konstaterar att långa
och kostsamma handläggningstider samt bristande
politisk styrning utgjort hinder. Till detta vill vi lägga
behovet av överföringskapacitet till fastlandet.
Vi instämmer med förslagen till förändringar som
görs i Energiplan 2010 i detta avseende.
GVP: s slutkommentar är den att ”Vi hoppas att
Gotland kan fortsätta utbyggnaden och utvecklingen
enligt de Nationellt uppsatta politiska målen för
förnyelsebara energikällor samt befrämja en
utveckling av lokal företagsamhet inom småskalig
elproduktion.
Ett gotländskt mål för 2010 är att energin ska komma
från fossila bränslen till högst 50 %. Det innebär att
ytterligare 700 GWh, i det gotländska energisystemet,
ska komma från förnyelsebar energi, med dagens
energianvändning.
• Vindkraften på land byggs ut med ytterligare
160 MW samt att projektering av en ny
elkabelöverföring påbörjas för ytterligare
1000 MW vindkraft från år 2010.
En ökad exploatering av de förnyelsebara lokala
energiresurserna skulle dessutom märkbart kunna för-

bättra den lokala ekonomin genom att ersätta
tillförseln av energi utifrån med lokal produktion.
Utifrån vindkraftens potential inom nuvarande
utbyggnads- och planeringsområden för vindkraft på
Gotland är det möjligt att med en ytterligare
installerad effekt på 1100 MW producera 2650 GWh
elkraft per år. Med ett elpris på 0:35 kr per kWh för
vindkraftsel1 skulle produktionen motsvara ett årligt
värde av drygt 900 Mkr i 20 år mot en total
investering av 13 000 Mkr med investeringskostnad
av 12 Mkr per MW. 1000 MW ny installerad effekt
genererar 100 permanenta årsarbeten i enbart
underhåll och drift av verken.
En förutsättning för fortsatt utnyttjande av
vindenergin på Gotland, enligt ovan, är dock att en
ny elkabel till/från fastlandet planeras till senast
2010.

•

I viss mån beaktat

Om vindkraftspotentialen ska kunna utnyttjas i större
utsträckning kommer installerad effekt att överstiga
160 MW. är det flera gånger om, därför är Det är
därför viktigt att investera i infrastruktur för elöverföring. Ett problem är hur kostnaden för
nätutbyggnad ska fördelas.
En lösning är en nationell infrastruktursatsning på
nytt stamnät till Gotland.

•

I viss mån beaktat

I kommunens fördjupade översiktsplanering för
vindkraft föreslås ett antal nya utbyggnadsområden
och att befintliga vindkraftområden utnyttjas mer
effektivt. Även ytor/områden där vindkraft inte bör
etableras har tydliggjorts. Nya vindkraftsetableringar
koncentreras för att minimera konflikter med andra
allmänna intressen. Om en bygglovsansökan för vindkraft utanför översiktsplanens redovisade exploateringsområden kommer, så krävs det i normalfallet en
detaljplan för området, utom för s k gårdsverk med
maximal tornhöjd 30 m.

•

Texten speglar inriktningen för
kommunens vindkraftplanering, vilken inte
ändras i energiplanens texter.

På Gotland är RME det enda i nuläget tillgängliga
miljöanpassade fordonsbränslet, ca 30 m3/år säljs i
RME-mackarna2.
Vattenfall äger den elkabel som förbinder Gotlands
elnät med fastlandet. Den överför nära 900 GWh el
per år. På ön har GEAB ensamma hand om elnät,
distribution och försäljning av el. Vindkraften på
Gotland tillför i nuläget omkring 180 GWh per år till
elnätet.

•

Vi skriver 2005 i nuläget är ingen bra
formulering.

•

I nuläget ingen bra formulering.

•

Enligt GEAB räcker inte en sådan åtgärd
med tillräckligt hög leveranssäkerhet

kunna svara för elförsörjningen på
Gotland.,

Genom att möjliggöra vändning av
överföringsriktningen i kabeln kablarna kan det
numera ske kraftöverföring från Gotland till elnätet på
fastlandet vid de tillfällen när vindkraften ger mer än
vad som används lokalt på Gotland. För att kunna
vända båda kablarna, på ett säkert sätt, krävs ny
styrutrustning.
•

Enligt vår bedömning kommer inte den
siffran tyvärr ej att ske tills 2010.

•

I viss mån beaktat

Vindkraften är utbyggd till ca 1200 MW installerad
effekt. (2,2∗1200∗103⇒ 2650 GWh/år). En ny
HVDC-länk till elnät på fastlandet möjliggör en stor
överproduktion av elektricitet för leverans utanför
Gotland. Elektricitet används också för produktion av
relativt stora mängder vätgas för transportsektorn.

•

Beaktas

Tabell sid: 23 vissa ändringar i sifferunderlaget
5.4.4 Ägarskap
Att tillförsäkra sträva efter en hög grad av lokalt
ägarskap i anläggningarna för förnyelsebar energi är
viktigt bland annat för att ge utrymme för den bofasta
befolkningens inflytande över utvecklingen och så att
lokalbefolkningen får största möjliga ekonomiska
utbyte av exploateringen av de gotländska
naturresurserna. Detta i sin tur leder till ökad
köpkraft och lokala arbetstillfällen.

•
•

Tabeller är uppdaterade
I viss mån beaktat

•

I viss mån beaktat. Klasården ryms i
kommunens vindkraftsplaner

2

Vindkraften byggs under perioden
2006-2010 ut till en installerad effekt
på minst 160 250 MW.

Byggnadsnämnden ansvarar för att
Avsätta resurser för planering av vindkraft, så att
utbyggnaden av vindkraft möjliggörs i den omfattning
som föreslås i den fördjupade översiktplanen för
vindkraft.
Avsätta resurser för prioritering av handläggning av
vindkraftsärenden, så att Regeringens målsättning
för en utbyggnad av vindkraften (vindbruk)
möjliggörs och påskyndas.

•

Målet om 120 MW installerad effekt år 2005
har inte uppnåtts Den utdragna tillståndsprocessen för den havsbaserade vindkraftsparken
Klasården 42 MW har gjort att dess planerade
driftsstart senarelagts flera gånger. Långa
handläggningstider och avsaknad av lokal
planering är också orsaker till att målet ej
uppnåtts.

7.1.4 Goda exempel från vindkraftsutvecklingen
på Gotland
•

De EU-projekt Gotlands kommun och
gotländska vindkraftföretag har deltagit i har
visat sig ge vara eftertraktad kunskap vilket
lett till ett stort antal studiebesök på Gotland
såväl som ett antal följdprojekt

•

Över 600 1000 Mkr har investerats i
förnyelsebara energiprojekt på Gotland den
senaste 15 -års perioden.

•

1500 - 2000 hushåll på Gotland äger andelar
i vindkraftverk och betydande del av
investerat kapital har kommit från gotländska
finansiärer.

•

Totalt sett stannar mer än 50 % av
avkastningen från vindkraften på ön.

•

Vindkraftsutbyggnaden på Gotland har
möjliggjort etablering av livskraftiga
småföretag inom elproduktion,
projektutveckling, drift och underhåll. Dessa
företag är i dag inte bara knutna till Gotland
utan verkar både nationellt och
internationellt.

•

Högskolan Gotland (HgO) ger ett flertal
olika kurser inom vindkraftområdet.
Kurserna har utvecklats under ett antal år
och har ett ökande antal sökande.
Vindkraftskurser kommer att ingå i
högskolans kurspaket i integrerad
kustzonsförvaltning.

•

Lokala kompetenser utnyttjas i
undervisningen.

•

Högskolan har tagit initiativet att starta ett
centrum för information om vindkraft med
HgO som nav för att fördjupa kunskap och
information om frågor rörande vindkraft.

•

Arbetet med att utveckla hållbara
energilösningar har skapat stort kunnande på
lokal nivå., t ex har det lokala nätbolaget löst
problemet med 19 % vindel i årsgenomsnitt i
det lokala elnätet.

Vindkraftverk kan ge ljud och ljuseffekter som kan
inverka störande i närområdet och därigenom ha vissa
negativa hälsoeffekter för närboende. Ljudet orsakas

•

I viss mån beaktat

•

I viss mån beaktat

av maskinhuset (gamla verk) och rotorbladen. Det
ljud som avges från uppstår vid ett vindkraftverk
ligger mellan 95 och 105 dBA. På ett avstånd av 350775 m från vindkraftverket minskar ljudnivån till 35
dBA. Det finns De riktlinjer som f.n. finns (NV
norm RR 78:5) för vilken avseende ljudnivån från
vindkraftverk, dvs max 40 dBA på yttre fasad, som
ska gälla vid bostäder, fritidsbebyggelse och
arbetslokaler utan bullrande verksamhet. Detta
innebär att inga fasta avståndskriterier från och
mellan vindkraftverk får anges annat än som en
rekommendation under planeringsfasen.
Vindkraftverken hörs mest vid en vindstyrka på 3-4
m/s (startvind) till 8 m/s. Över 8 m/s dränks ljuden
från vindkraftverken i vindbruset och
vegetationsrörelser. Antalet klagomål till MHK på
buller från vindkraftverk i drift är mycket ovanliga.
De klagomål som lämnas in kommer i samband med
byggloven.
Ytor för vindkraft
Det nationella planeringsmålet för vindkraften vad
gäller Gotland bör avsevärt höjas med
förutsättningen att ny elkabel tillförs senast 2010.
Hur påverkar lokala planer för vindkraften annan
markanvändning? Övriga riksintressen ?

•

En fråga som inte avgörs här. Beaktas ej.

•

Synpunkter enligt GVP har i tillämpliga
fall lagts in i

•

Synpunkten beaktas och ändring görs i
texten.

•

Inga synpunkter att beakta

SLITEVIND AB:
SLITEVIND AB instämmer helt i GVP:s remissvar

AB Svenska Shell distributionen/Visby:
Följande bör skrivas in i planen i stycke 1 sidan 9 :
Från och med 2006-02-13 levereras blyfri 95 som E5
(5 % etanolinblandning) från Shell depån i Visby

GotlandsHem:
GotlandsHem meddelar att skriven text under punkt
5.2 vad avser GotlandsHem kan stå utan förändring.
GotlandsHem redovisar i sitt remissvar vad de gjort
under med avseende på energikartläggning med
åtgärdsförslag för företagets fastigheter, redovisning
av resultat av energieffektiviseringar och
erfarenhetsutbyte för minskad energianvändning samt
för hur man arbetar med att minska uppvärmning av
fastigheter med olja.

Vägverket:
Energiplanen för Gotlands kommun innehåller en
genomgång av olika åtgärder som står till buds för att

minska utsläppen från energisektorn och att
åstadkomma en hållbar utveckling, även inom
transportsektorn. Näst efter cementproduktionen är
transporterna den enskilt största förbrukaren av fossila
bränslen på Gotland. Transporterna och
transportsektorns klimatpåverkande utsläpp har ökat
varje år. Den lägsta andelen förnyelsebar energi finns
idag inom transportsektorn. Som belyses i
energiplanen är det därför viktigt att arbeta även med
transportsektorns energiförbrukning, och bl a arbeta
för att marknaden för miljöanpassade fordon och
drivmedel får samma utveckling som på fastlandet.
Biogas från lantbrukets restprodukter har stor
potential och tycks idag, enligt rapporten, vara det
säkraste sättet att förädla energi från lantbruket till att
bli en lokal resurs i ett hållbart transportsystem.
Finansiering anges dock vara ett problem då det inte
finns någon existerande marknad ännu. I rapporten
påtalas behovet av fortsatta politiska styrmedel på
nationell nivå och på Europanivå. Det vore en fördel
om man tydliggjorde vad som erfordras från andra
aktörer och från statligt håll för att målen skall klaras
och hur kommunen avser att hantera detta.
I avsnittet om kommunens inriktning och de
gemensamma målen vore det bra att också redovisa
dagens utsläppsvärden, för att ge en uppfattning om
vad den föreslagna minskningen innebär.
Kopplingen mellan mål och strategier och åtgärder,
som återfinns i avsnittet om ansvarsfördelning mellan
kommunens nämnder, är inte helt tydlig.
Förteckningen i avsnitt 5.2 innehåller relativt få
åtgärder som syftar till resultat inom transportsektorn.
Mer om åtgärder och strategier för att minska
koldioxidutsläpp från vägtransportsystemet finns att
läsa i Vägverkets Klimatstrategi för
vägtransportsektorn, VV Publ. 2004:1
http://www.vv.se/filer/publikationer/miljo/2004_102.
pdf. Klimatstrategin lyfter bl a fram potentialen i
transportsnål bebyggelsestruktur och hållbar planering
av transportsektorn, ekonomiska styrmedel,
vägutformning, lägre tempo för ökad
energieffektivitet, etanolinblandning i bensin och en
långsiktig satsning på DME, alkoholer och vätgas.
Klimatstrategin pekar ut tre viktiga insatsområden för
att klara målen:
- Energieffektivisering inom transportsektorn på kort

•

Vägverkets klimatstrategi för
vägtransportsektorn ger goda exempel på
vad som ska göras men vi behöver få
exempel på hur det kan göra s för att
kunna prioritera åtgärder.

•

I Vägverkets förslag till åtgärder för Eco
driving återfinns redan i kommunens
förslag till nytt miljöprogram/reviderad
Agenda 21 samt bl a för cykelleder i
SAK:s förslag till Fördjupad översiktsplan
för Visbyområdet.

och lång sikt
- Storskalig introduktion av förnyelsebara bränslen
inom vägtransportsektorn
- Påverka transportefterfrågan och ökad samverkan
mellan transportslagen.
Utöver att minska andelen fossilt bränsle behöver
även åtgärder genomföras som leder till effektivare
trafikarbete, och minskad energi- och
bränsleförbrukning för att bryta trenden mot ökade
koldioxid inom vägtransportområdet. Energieffektiva
transportlösningar bör eftersträvas och biltrafikens
andel av det totala trafikarbetet minska. Även vid
planering bör effektiva person- och godstransporter
eftersträvas. God tillgänglighet för kollektivtrafik,
gångtrafikanter och cyklister samt goda
förutsättningar att välja dessa transportslag bör
eftersträvas.

•

Flera av förslagen från Vägverket bedöms
som allt för detaljerade för att passa i
energiplanen.

•

Beaktas ej

Energiplanen för Gotland skulle t ex kunna
kompletteras med åtgärder också för att minska
energiförbrukningen från transportsektorn genom t ex
minskat biltrafikarbete, ökad kollektiv- och
cykeltrafikandel, sparsamt körsätt, sänkta hastigheter,
ökad efterlevnad av hastighetsgränser och
energieffektiv vägutformning. Sparsamt körsätt
beräknas t ex minska bränsleförbrukningen med ca
4,5 %. Genom utbildning i sparsamt körsätt minskade
koldioxidutsläppen i regionen under år 2005 med
2500 ton i regionen. Satsningen på
hastighetsövervakningskameror i regionen under år
2006 beräknas minska utsläppen av koldioxid med ca
800 ton pga minskad bränsleförbrukning. Val av bil
har förstås också betydelse. Den enskilda individens
ansvar och potential för att minska miljöpåverkan från
transporter bör gärna lyftas fram bättre. Kommunens
roll kan här vara att ge information och utbildning.
En plan för hur/om man avser att försöka minska
bilburen turism på Gotland utan att göra avkall på
möjligheten att vistas på hela Gotland skulle även
kunna tas fram. Färre bilar längs de gotländska
vägarna skulle kunna minska miljöpåverkan och
förbättra trafiksäkerheten.

LRF:
Övergripande kommentarer

LRF Gotland ser positivt på en plan för
energianvändning och vill i sammanhanget trycka på
den potential som lantbruket har. Åtgärder med
politiska eller ekonomiska styrmedel, som gynnar
lantbruksföretagens möjligheter att utvecklas inom
energiområdet och traditionellt, gynnar strävanden
mot ett hållbart samhälle men även en förbättrad
lokalekonomi och besöksnärings expansion.
LRF Gotland anser att upprättande av en plan är ett
viktigt steg men efterlyser från kommunen konkreta
åtgärder och beslut för att nå resultat och kunna följa
utvecklingen på energiområdet på årsbasis. LRF
Gotland hoppas att vi som representant för
lantbruksnäringen kommer att bjudas in till
”Partnerskapet för hållbar energiförsörjning på
Gotland”.
LRF Gotland anser det viktigt att
informationsinsatserna och ansvaret samordnas inom
kommunen för att undvika såväl för mycket
information som dubbel information till medborgarna.
LRF Gotland har noterat att remissen saknar viss
information och anser det olyckligt att informationen
inte är uppdaterad innan materialet går ut på remiss
och ställer samtidigt frågan om det kompletterande
materialet kommer att gå ut på remiss i ett senare
skede?

•

Ingen mer remissrunda år planerad utan
uppgifterna som saknades i remissen
infogas i slutdokumentet.

Sid 2 stycke 4; ”Planen koncentreras på dem som
anses viktigast” LRF Gotland önskar förtydligande
angående vem/vilka som avgör vad som är viktigast?

•

Synpunkt beaktad

Sid 2 styck 5; ”Ett annat mål med energiplanering är
bättre ekonomi i kommunen…” Ett förslag på
ytterligare ett mål för kommunen kunde vara bättre
ekonomi för kommunens invånare.

•

Målet finns i andra styrdokument

Sid 4 kap 2.2.1; Vindenergi har stor potential på
Gotland. På vilket sätt ska kommunen konkret verka
eller agera för att förverkliga potentialen?

•
•

Genom planläggning och handläggning
Kommunen deltar aktivt i projektet för ny
elkabel till fastlandet.

Sid 4 kap 2.2.2.1; Inaktuell tabell som måste bytas ut,
ny sammanställning finns. Av detta följer en del
uppdateringar även i texten.

•

Beaktat

Sid 6 kap 2.2.4; ”…från Cementa genereras en del av
elen till fabriken…” Kunde vara intressant att förklara
hur överskottsvärmen omvandlas till el?

•

Beaktat

Sid 8 kap 2.4.2; Förtydliga, ställ i relation till eller ta
bort meningen ”Det är därmed en 13 gånger större
lokal användning av RME”.

•

Beaktat

Sid 9 3:e stycket; ”Idag tycks utveckling av

•

Kommunen ser biogas som Gotlands

biogasproduktion…”. Är det så tydligt idag att
kommunen kan skriva in det i Energiplanen? LRF
Gotland ser även potential i bl.a. RME, Etanol och
kanske DME. Utöver detta kan utifrån politiska eller
andra förändrade förutsättningar andra alternativ bli
intressanta.

•

största möjlighet gasen kan dessutom
omvandlas till flytande bränsle
Andra möjligheter nämns dessutom i
planen

Sid 11 kap 3.2.3 stycke 2 ”GEAB arbetar
kontinuerligt…” Det skulle vara intressant att ha
några jämförelsetal för att jämföra mot övriga
liknande elbolag.

•

Beaktas ej

Sid 12 kap 3.2.3; Teknisk term, förklara med not
”Sektionsavskiljare”.

•

Förklarat i texten

Sid 13 kap 4.1 ”Rutiner ska finnas…” Kan man
förtydliga var dessa rutiner/uppföljningsplaner
kommer att finnas tillgängliga?

•

Beaktat

Sid 17 kap 5.2; Ansvaret för stycket ”Ge riktad
information till de fastighetsägare som eldar ved…”
står nu under både ”Miljö- och hälsa ansvarar för…”
och under ”Energirådgivningen…”.

•

De delar på ansvaret

Sid 20 kap 5.3; Detta kapitel passar bättre som en
bilaga för att illustrera konsekvenserna av en vald
utvecklingsväg.

•

Energiplanen ska innehålla scenarier

Sid 23 kap 5.3.3; Tabellen behöver
förtydligas/förklaras för att på ett enkelt sätt vara
tillgänglig för läsaren.

•

Åtgärdat i planen

Sid 25 kap 5.4.2 och 5.4.3; Det är positivt att
kommunen ser dessa två faktorer, infrastruktur och
finansiering, som framgångsfaktorer och LRF
Gotland anser att kommunen som stor aktör måste
vara tydlig i energifrågan och satsa på ex. vis
förnyelsebart fordonsbränsle för att övriga företagare
ska följa.

•

Genom upphandlingar genomför
kommunen , exempelvis miljöbilar.

Moderata samlingspartiet på Gotland:
Gotlands moderaterna ställer sig positiva till det
mesta av tankarna och förslagen i Energi 2010. Vi ser
det som särskilt glädjande att ett genomförande skulle
stärka de areella näringarna och leda till nya företag
inom energisektorn. Detta kommer att medföra ett
stort antal nya arbeten på Gotland. Energipriserna
förväntas fortsatt stiga kraftigt, särkslit på olja.
Intresset och viljan att ställa om till förnyelsebar
energi kommer därför enligt vår uppfattning att öka
betydligt. Det är viktigt att kommunen i sin planering

möjliggör och uppmuntrar en sådan utveckling.
Därför bör målsättningen för 2010 sättas högre. Vi
föreslår därför att målet skall vara att minst 50 % av
energianvändningen kommer från förnyelsebar
energi. Detta skulle innebära att ytterligare 200 GWh
till ett värde av ca: 100 miljoner kr produceras årligen
lokalt.

•

Målen överensstämmer med Lst:s
regionala miljömål

2.2.2.1 Skogsbränsle
Citat ur texten: Frågan är om massaveden blir mer
ekonomiskt intressant som energiråvara än som
pappersråvara.
Bör i stället formuleras: Redan idag går en stor andel
massaved till energiråvara i stället för pappersråvara.

•

Beaktat

Bioenergi från åkern
Hampa bör vara med i tabellen.
Biogas från lantbrukets restprodukter
Bör kompletteras med framtida möjligheter att rena
och komprimera biogasen till metanol (biodiesel).
2.4.1 Lokal produktion av elkraft och värme från
förnyelsebar energi

•
•

Hampa är ej en vanlig gröda på Gotland,
det är vanliga grödor som tabellen tar upp
Ej beaktat

•

Devis beaktat

•

Sockerbetor nämns i planen

Kapitel 1: Andelen hårdgjord yta skall inte ökas. Är
det bra och vad innebär detta? Ska vi inte ha nya
vägar och byggnader?
Kapitel
3:
Varför
överensstämmer
inte
energiproduktionen för vindkraft i tabellen och
uppgiften på sista raden?

•

Går ej att kommentera

•

Kapitel 7.4: Värdet av importerad el är inte inskrivet.

•

Tabellen visar siffror från 2000, det var de
uppgifter som fanns tillgängliga när
remissutgåvan skrevs. Nya uppgifter ska
läggas in i planen.
Uppgifterna ska läggas in i planen, de har
saknats tidigare.

Centerpartiet på Gotland:
Ett mycket intressant och ambitiöst program, som
samtidigt är fullt möjligt att genomföra.
Centerpartiet lämnar härmed följande synpunkter:

Vindkraft
Vindkraftens betydelse kan inte nog poängteras. En
tredje länk måste byggas. Den andra länken behöver
också vändas.
2.4.2 Miljöanpassade drivmedel
Etanol från sockerbetor bör nämnas i texten även om
tekniken inte är färdigutvecklad.
Biogasbussprojektet i Linköping kan gärna nämnas
som ett gott exempel.

Kristdemokraterna på Gotland:

Miljöpartiet de gröna på Gotland:
Utkastet på energiplanen innehåller många bra och

•

Beaktat

positiva skrivningar som visar på vägen till målet med
en ekologisk och koldioxidneutral energiförsörjning.
Det är glädjande att planen redan innan remissrundan
belyser många av de svårigheter och möjligheter som
väntar Gotland. Bra är att också de positiva
ekonomiska effekterna av en omställning till hållbara
energikällor för Gotlands näringsliv och befolkning
finns med. Scenario 2 i kapitel 5 kan med fördel
finnas med som en hypotetisk kontrast till det som
måste anses som önskad utveckling, scenario nummer
1, annars skall det inte råda något tvivel om att
Gotland skall utvecklas i den anda som beskrivs i
första scenariot.
I kommunens klimatstrategi finns återgivet styrtal för
förnyelsebar energi som syftar till att ge delmål för
målet till 2025. Vi anser att vissa delmål för 2010 är
för lågt satta för att rimligtvis nå målet 2025. Vi tror
att det är nödvändigt och realistiskt att höja
ambitionen på flera punkter. Exempelvis är målet om
8 % förnyelsebara drivmedel i styrtal 4 för lågt satt
samt den installerade effekten för vindkraften i styrtal
2. För att kunna göra bra avstämningar mot delmålen
anser vi det önskvärt med kvantitativa mål på
samtliga styrtal.
Elnätet på Gotland anses i dagsläget kunna klara en
installerad effekt på 160 MW och omkring 320 GWh
producerad el per år. Vi tycker att mål för
kapacitetstaket bör kvantifieras både för 2010 och för
2025 i ett styrtal, behovet och kapacitet måste gå hand
i hand. Ansvar för att tillgodose ökad anslutning till
nätet ligger på GEAB enligt sidan 18 i energiplanen
men vad som menas med detta måste ytterligare
utvecklas. Eftersom kapaciteten i elnätet är helt
avgörande för uppfyllandet av de flesta målen måste
även kommunens ansvar i denna fråga förtydligas.
Ansvaret i slutändan kan inte ligga på ett
vinstdrivande bolag, så vida kommunen inte är
majoritetsägare.
För att den ökade elproduktionspotentialen skall
kunna tas tillvara lyfts även några alternativ på sidan
7. Det omnämns bland annat att det antingen behövs
en större överföringskapacitet mellan Gotland och
fastlandet eller etablering av lagringsmöjligheter så
som exempelvis vätgasproduktion. Vi vill gärna se en
utveckling av resonemanget samt att det finns en
skrivning om möjligheten som en kabeldragning till
Baltikum skulle kunna öppna upp för.
Det konstaterades att det finns en stor potential för
biogasproduktion på Gotland. Till år 2010 kommer
enligt nuvarande planer några gårdsbaserade
biogasanläggningar att vara i drift på Gotland. Någon
större anläggning projekteras ännu inte (sidan 7). Ett
av de viktigaste målen är att få fram stora volymer
biobränslen där biogasanläggningar för eget bruk inte
kan ge tillräcklig kapacitet för hela samhället.

•

Vi bedömer att målen till 2010
överensstämmer med Lst:s gotländska
miljömål.

•

Ansvaret för nätet måste ligga på
nätägaren. GEAB är inte ansvarig för
fastlandslänken.

•

Ej beaktat

•

I viss mån beaktat

Ambitionen till 2010 bör vara att redan då ha
anläggningar projekterade för mottagande av
organiskt material från hela ön, exempelvis
sockerbetor. I samband med EU: s förändrade stöd till
sockerbetsodlarna kommer det inom miljö- och
landsbygdsprogrammet (LBU) med all sannolikhet
skapas ekonomiskt utrymme för en omställning av
sockerbetor som sockerkälla till råvara för
energiframställning. Sockerbetsodlarna kan därmed
vara drivande i biogasutbyggnaden. Detta bör belysas
i planen där man även kan belysa vinsterna som kan
uppstå med samverkan av olika aktörer och i vilken
utsträckning kommunen bör ta på sig en samordnande
roll.
En viktig del som inte berörs i tillräcklig omfattning
är konsumtionsmönster, främst med avseende på
kollektivtrafiken. Där finns en uppenbar vinst i att
byta bränsle men en vinst är också att fler åker
kollektivt. En större satsning från kommunens krävs,
men även en villighet från medborgarna. Krav på
strategi och styrtal för att öka kollektivtrafikåkandet
bör finnas med i energiplanen.
När man ser sammanställningen av de olika grödorna
kan man konstatera att industrihampa som
energigröda är i förhållande till de övriga mest
lönsamt. Idag används inte industrihampa som
energigröda vilket skulle vara till gagn för Gotland.
En ambition bör vara att får industrihampan klassad
som energigröda, vilket kräver påtryckningar på
staten. Vi överväger även om man inte bör ta in
frågan om färjetrafiken till och från Gotland. Det är
ett betydande punktutsläpp av växthusgaser och nära
kopplat till det gotländska samhället. Önskan finns att
även där minska utsläppen av koldioxid och på sikt
uppnå en hållbara energianvändning.
Slutligen vill vi åter igen understryka det goda
utgångsmaterialet som är framarbetat.
Energiomställningen är en av vår tids största
utmaningar och kräver en bred uppslutning. Vi
hoppas att Gotland kan utvecklas till en
föregångskommun och tjäna som demonstration och
inspiration för andra, både i Sverige och i hela
världen.

•

Det ryms inom TF:s uppdrag

•

Eftersom hampan ännu inte är godkänd
som energigröda och prisbild saknas
nämns hampa i planen bara som en
framtida möjlighet.
Eftersom Gotlandstrafikens
energianvändning inte är offentlig och
sjöfartens utsläpp inte ingår SCB:s
regionala energistatistik har vi inte kunnat
ta med färjetrafiken i planen.

•

Energibyrån Gotland:
Den omfattande planen är till största delen välskriven
och innehållsmässigt korrekt. Ambitionsnivåerna är
realistiska med tanke på kommunen endast direkt kan
påverka sin egen energiförbrukning inom ex drift och
förvaltning av egna fastigheter.
Det borde understrykas bättre i planen att det ska
avsättas resurser för att kommunen ska kunna ta ett
stort ansvar för ansökningar inom nationella och

•

Styrtal för KS ansvarsområden finns med i
planen.

internationella stödprogram för hållbar utveckling.
Kommunen har tagit ett stort ansvar men det har inte
avsatts öronmärkta resurser utan oftast har det skett på
initiativ från enskilda kunniga och övertygade
tjänstemän.
Ambitionerna kring fjärrvärme och krav på
nybyggnation är bra men bör göras ännu ”vassare”.
Ett hus vi bygger idag får vi dras med i kanske 100år.

•

Nämn gärna ”nya” grödor som salix (energiskog) och
hampa

•

Svårt att ange styrning av detta i
energiplanen men det bör ligga på
kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunens representanter i GEAB: s
styrelse att driva denna fråga
Beaktat

Förklara ord som spridningsareal, GWh, TWh,
HVDC
Lägg till en jämförelse tabell ex 1kbm olja =10kbm
ved mm

•

I viss mån beaktat

•

Vi skriver in i en bilaga

När kommer tillägget till översiktsplanen
vindkraft och norra Gotland att vara klar?

för

•

Ej relevant i denna plan

Nämn att slaktavfall är en viktig resurs i ett lokalt
biogassystem.
Gör överproduktion av el till en angenäm resurs i
stället för ett problem som kostar 1,5-2 miljarder kr

•

Ej beaktat

•

Vi har inte beskrivit det som ett problem

Sid 7 första stycket i slutet; De idag planerade
projekten fyller redan idag kapacitet i länken till
fastlandet. Det är fullt !

•

Beaktat

5.3 Det bör filas lite mer på de två scenarierna då
utvecklingen gått lite snabbare än väntat och
samhället är mer mottaglig för framtida
energisystemändringar

•

Vi har efterfrågat dessa uppdateringar från
Energibyrå Gotland.

sid 31 Elcertifikaten är en stabiliserande stimulans nu
när allt talar för att systemet gäller tom 2030

•
GEAB muntl. medl:
GEAB: de idag kända vindkraftsprojekten överstiger
tillsammans de ca 70 MW installerad effekt som
återstår att bygga innan nätets kapacitet är fullt
utnyttjad.

•

Beaktat

. GEAB: all elproduktion som ansluts till elnätet
överstiger ska rymmas inom de 70 MW effekt som
återstår innan nätets kapacitet är fullt utnyttjad.

•

Beaktat

GEAB: all elproduktion som ansluts till elnätet
överstiger ska rymmas inom de 70 MW effekt som
återstår innan nätets kapacitet är fullt utnyttjad. För
GEAB:s del är el från kraftvärme intressant

•

Beaktat men kommunens mål är att
överföringskapaciteten ska öka.

eftersom dess elproduktion bör vara tämligen jämn
och värmebehovet till stor del samvarierar med
elbehovet över årsbasis
Vattenfall äger den elkabel som förbinder Gotlands
elnät med fastlandet. Den överför nära 900 GWh el
per år. På ön har GEAB ensamma hand om elnät,
distribution och försäljning av el. Vindkraften på
Gotland tillför i början av 2000-talet i nuläget
omkring 180 GWh per år till elnätet. GEAB
kommentar Obs elmarknaden är konkurrensutsatt (
GEAb har 90 % av antalet kunder men en betydligt
lägre andel av de mängder el som säljs på ön)

•

Texten är uppdaterad och korrigerad

Visby består av flisvärmen från Visby energi och två
gaspannor som eldar tippens och reningsverkets gas,
de ger cirka 5 % av behovet i Visby.
Reservkraftskapaciteten är god och består av
gasturbiner och dieselaggregat. Kapaciteten hos
gasturbinerna i Slite motsvarar maximal last på
elnätet, 160 MW. Dessutom finns det oljeeldade
kraftverket på Skrubbs. Svenska kraftnät har köpt in
kapaciteten från detta som en del av landets
reservkraft, vilket borgar för att det underhålls.

•

Beaktat

•

Beaktat

För
att
minska
störningskänsligheten
hos
distributionsnätet har GEAB installerat 230 sektionsavskiljare sektioneringsfrånskiljare är rätt ord,
dels för att snabbare kunna lokalisera orsaken till ett
eventuellt elavbrott och dels för att minska antalet
drabbade abonnenter.
Genom att möjliggöra vändning av
överföringsriktningen i kabeln kablarna kan det
numera ske kraftöverföring från Gotland till elnätet på
fastlandet vid de tillfällen när vindkraften ger mer än
vad som används lokalt på Gotland. För att kunna
vända båda kablarna, på ett säkert sätt, krävs ny
styrutrustning. Kabelvändning av båda kommer inte
att ske enligt GEAB, pga risken för att fel i elnätet
på Gotland uppstår och blir dyra för GEAB om de
inte kan föra hit el så snabbt som behövs för att
undvika frekvensfall.

•

Beaktat

•

Beaktat

Vindkraften byggs under perioden 2006-2010 ut till
en installerad effekt på minst 160 250
MW. Tekniska begränsningar finns.

•

Beaktat

Avsätta resurser för planering av vindkraft, så att
utbyggnaden av vindkraft möjliggörs i den omfattning
som föreslås i den fördjupade översiktplanen för
vindkraft. Max 160 MW utan ny kabel enl GEAB

•

Beaktat men kommunens mål är en bättre
kabel

•

Beaktat

Möjliggöra anslutning av vindkraft elproduktion till

elnätet i en sådan takt att det lokala elnätet inte är den
begränsande faktorn för utbyggnad av vindkraft på
Gotland.

Vindkraften begränsas av elnätets befintliga
infrastruktur. (Hela kapaciteten i HVDC lightkabeln
används för överföring av överskottsel till fastlandet),
250 MW installerad effekt GEAB: gränsen är 160
MW eller ca 500 GWh årsproduktion vindel. Antalet
timmar när vindkraftverk stängs ner p.g.a. bristande
överföringskapacitet har ökat påtagligt.

•

Beaktat

8.1.2 Elproduktion och miljö (ska kompletteras)
Närmare 60 % av kraften som levereras till GEAB via
GEAB: resonemanget håller ej, ty Vattenfalls elmix
säljs endast till GEAB:s elkunder på ön Vattenfalls
elmix är kärnkraft och

•

Beaktat

Bättre samsyn mellan kommunala nämnder avseende
miljöpåverkan. Beakta hur olika beslut, exempelvis en
nedläggning, kan orsaka negativa konsekvenser för
miljön (ökad energiförbrukning gm transporter mm).

•

Beaktas under KS ansvarsområden

Förtydliga var vindkraftsutbyggnaden kommer att
göras och i vilken utsträckning (antal verk).

•

Går inte vi hänvisar till kommunens
planering för vindkraft

Stimulera och informera om utbyggnad av biogas.

•

Det gör vi

Framhäv mer vikten av att spara energi, där
kommunen ska vara förebild.

•

Det gör vi

Kapitel 3 flyttas först
Framhäv energispartips (exempelvis genom broschyr)
vid nybygge, exempelvis solceller/solpanel.

•
•

Beaktat, delar av kapitel 3 flyttas först
Beaktat

Stimulera och informera om användning av
alternativa drivmedel.

•

Beaktat

Miljörådet i Gotlands kommun:
Miljörådets yttrande över förslag till Energiplan 2010
Miljörådet beslutar att godta planen med följande
tillägg:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Plan- och bostadskommittén

2006-02-14

PBK § 6
Energiplan
KS2004/0273-37
- (Kommunfullmäktige 2004-08-16, § 118)
- Förslag till energiplan

I samband med behandlingen av uppföljningen av energiplanen ”Energi 2005”
gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till
energiplan för Gotlands kommun perioden 2005-2010. Planen skulle ha sin
utgångspunkt i den gjorda uppföljningen.
Ledningskontoret har upprättat ett planförslag som föreslås remissbehandlas.
Helena Andersson, ledningskontoret, redogjorde för förslaget.
Plan- och bostadskommitténs beslut
• Ledningskontoret får i uppdrag att remissbehandla planförslaget.
Expedieras:
Ledningskontoret: Planeringsteamet

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 7

2006-12-18

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-11-30, § 371

•

Ledningskontoret 2006-11-06 med beslutsunderlag

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-10-23, § 491

•

Social- och omsorgsnämnden 2006-10-25, § 90

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-30
2006-11-20

Ks § 371
Au § 312

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
KS2005/0451-10
- (Kommunfullmäktige 2004-06-23, § 86 och 2004-11-29, § 200)
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 87
- Ledningskontoret 2006-11-06
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-10-23, § 491, och Social- och omsorgsnämnden 2006-10-25, § 90

Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att, ”i samverkan med berörda
myndigheter, undersöka möjligheter och förutsättningar för att på Gotland genomföra
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i enlighet med den gällande lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa,
länsarbetsnämnd, kommun och landsting. …”. Enligt lagen ska insatserna inom samordningen ska avse ”individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall
syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete” (2 §).
Lagen innehåller också regler om Samordningsförbundets uppgifter, finansieringen, förbundsordningen, förvaltningen m.m. För Gotlands vidkommande kommer Försäkringskassan och
Gotlands kommun att stå för vardera hälften av kostnaderna. Kommunstyrelsen har beslutat att
kommunstyrelsen ska svara för 50% av kommunens andel och hälso- och sjukvårdsnämnden och
social- och omsorgsnämnden för 25% vardera. För 2007 har kommunens andel beräknats till
1 mnkr ; samordningen omfattar därmed en budget på 2 mnkr. För finansieringen 2008 och 2009
har ytterligare medel upptagits 2008 och 2009.

På uppdrag av kommunstyrelsen har ledningskontoret utrett kvarvarande formella frågor.
Utredningen har letts av en styrgrupp där bl.a. Björn Jansson (s) och Lena Celion (m)
ingått med Sonia Landin (s) respektive Per-Olof Jacobsson (c) som ersättare.

Utredningen med de tre parterna har lagt fram förslag till förbundsordning,
avsiktsförklaring och avtal om bildande av samordningsförbundet Gotland.
(Förbundsordningen ingår där som en avtalsbilaga). Enligt lagen är – om inget
annat sägs - förbundet bildat, när förbundsordningen antagits. Ett förslag till
verksamhetsplan och budget har upprättats för att antas av respektive part
(medlem). I fortsättningen fastställs de av Samordningsförbundets styrelse.
Förbundsmedlem har också enligt lagen rätt att utträda ur ett samordningsförbund.
Har man inte i förbundsordningen kommit överens om annat stipulerar lagen att
uppsägningstiden ska vara tre år. Den uppsägningstiden tillämpas i förslaget till
förbundsordning. I förslaget till verksamhetsplan finns bl.a. organisationen
skisserad och utfästelser för finansieringen. Verksamheten 2007 omsluter 2 mnkr
och 2009 8 mnkr.
forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-30
2006-11-20

Ks § 371 forts
Au § 312

Personalen består av två personer - en beredande tjänsteman och en processtödjare, som också är sekreterare i styrelsen. Förutom STYRELSEN finns en LEDNINGSGRUPP med representanter på ”förvaltnings/myndighetschefsnivå ”; Gotlands
kommun representeras där av hälso- och sjukvårdsdirektören och socialdirektören
samt chefen för den blivande förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning. En UTVECKLINGSGRUPP ska finnas med verksamhetschefer motsv. på
”operativ nivå”. I övrigt omfattar organisationen HANDLÄGGARTEAM och
REFERENSGRUPP.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden har tillstyrkt
godkännande av handlingarna och bildandet av ett förbund.
Gotlands kommun ska utse: en ledamot och en ersättare för denne i Samordningsförbundets Gotland styrelse. (Enligt lagen ska ledamoten hämtas från fullmäktige.
Ordförande utses av styrelsen inom sig). Dessutom ska en revisor utses och ersättare

för denne. (Försäkringskassan och länsstyrelsen utser gemensamt en revisor med
ersättare). Mandattiden för uppdragen är 1 januari 2007 – 31 december 2010.
Kommunstyrelsen noterar att texten i verksamhetsplanen kan behöva överarbetas
utan att ändras i sak.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Upprättade förslag till avsiktsförklaring och avtal om samverkan i
Samordningsförbundet Gotland godkänns.

• Upprättat förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Gotland
godkänns.
• Upprättade förslag till verksamhetsplan och budget för 2007 godkänns.
• Gotlands kommuns arkivreglemente ska gälla för Samordningsförbundet
Gotland.
• I särskild ordning utse en ledamot och ersättare för denne i styrelsen för
Samordningsförbundet Gotland samt en revisor och ersättare för denne.

2006-11-06
Ledningskontoret
KS2005/0451-10
Eva Sellberg

Kommunstyrelsen

Beslut om införande av Finansiellt samordningsförbund Gotland
Kommunfullmäktige (november 2004) gav kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda möjligheter och förutsättningar att införa ett samordningsförbund med
försäkringskassan och länsstyrelsen/arbetsförmedlingen enligt lagen om
finansiell samordning.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-30 att ”frågan om bildande av
Samordningsförbund för finansiell samordning ska utredas, under förutsättning
att Försäkringskassan och länsstyrelsen (arbetsförmedlingen) också biträder
förslaget ”.
Samtliga parter dvs Gotlands kommun, Försäkringskassan och Länsstyrelsen/
Arbetsförmedlingen beslutade var för sig att tillsammans gå vidare med att
upprätta förslag till avtal, förbundsordning, organisation, budget samt
verksamhetsplan för 2007.
Ledningskontoret har tillsammans med kommunens berörda förvaltningar,
försäkringskassan och länsstyrelsen utarbetat föreliggande förslag till
beslutsunderlag för inrättande av finansiellt samordningsförbund på Gotland.
Förslag till avsiktsförklaring, avtal, förbundsordning har processats fram av de
ingående parterna och godkänts av styrgruppen september 2006. Förbundet
föreslås få namnet Samordningsförbundet Gotland och bildas den 1 januari 2007.
Förbundets medlemmar ska vara Gotlands kommun, Försäkringskassan Gotland
och Länsstyrelsen i Gotlands län. Styrelsen för Samordningsförbundet föreslås
bestå av en (1) ordinarie ledamot och en (1) ersättare från vardera part. Gotlands
kommun skall även utse en (1) ordinarie revisor och en (1) ersättare för revision
av Samordningsförbundets verksamhet. Gotlands kommuns representation utgår
från kommunens uppdrag som både primär- och landstingskommun.
Samordningsförbundet ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget.
Förslag till verksamhetsplan och budget 2007 har godkänts av styrgruppen.
Bemanning och behov av administrativt stöd beslutas i ett inledande skede av
Samordningsförbundet. Uppföljning och utvärdering planeras och beslutas av
Samordningsförbundet. Samordningsförbundets budget för år 2007 är totalt
2 000 tkr varav Gotlands kommun bidrar med 1 000 tkr (varav 500 tkr från KS
och 250 tkr från hälso- och sjukvårdsnämnden respektive social- och
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omsorgsnämnden) enligt överenskommen finansieringsprincip.
Försäkringskassan bidrar med 1 000 tkr. Kommunstyrelsens andel för år 2007
fastställdes av kommunfullmäktige 2006 06 16 (§ 82). Kommunstyrelsens andel
för åren 2008, 2009 (enligt flerårsplan) kommer att behandlas vid
kommunstyrelsen 2006 11 17. Kostnaden under första året (2007) avgörs av
vilken omfattning verksamheten får.
Förslag till forum för samverkan på olika nivåer redovisas i verksamhetsplanen.
Samverkan mellan parterna ska främst ske genom befintliga strukturer.
Underlaget har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och
sjukvårdsnämnden. Båda nämnderna har godkänt underlaget samt tillstyrkt att
Gotlands kommun bildar ett finansiellt samordningsförbund tillsammans med
Försäkringskassan i Gotlands län och Länsstyrelsen i Gotlands län från och med
den 1 januari 2007.
Ledningskontoret föreslår att Gotlands kommun tillsammans med aktuella parter
bildar ett finansiellt samordningsförbund.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Gotlands kommun skall från och med den 1 januari 2007, tillsammans med
Försäkringskassan Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, bilda ett finansiellt
samordningsförbund inom området samordnad rehabilitering varvid
o

o
o
o
o

o
o

o

upprättat förslag till avsiktsförklaring om samverkan i
Samordningsförbundet Gotland mellan Gotlands kommun,
Försäkringskassan Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands godkänns,
upprättat förslag till avtal om samverkan i Samordningsförbundet
Gotland mellan angivna parter godkänns,
upprättat förslag till Förbundsordning för Samordningsförbundet Gotland
godkänns,
upprättat förslag till Samordningsförbundet Gotlands verksamhetsplan
för 2007 godkänns,
upprättat förslag till Samordningsförbundet Gotlands budget för 2007
godkänns vilket innebär att 1 mnkr anvisats i kommunens budget för
2007,
Gotland kommuns arkivreglemente skall gälla för Samordningsförbundet
Gotland,
en ordinarie ledamot och en ersättare skall utses av kommunfullmäktige i
Gotlands kommun för att ingå i Samordningsförbundets styrelse i
enlighet med Förbundsordningen,
en ordinarie revisor och en ersättare skall utses av kommunfullmäktige i
Gotlands kommun för revision av Samordningsförbundets verksamhet i
enlighet med Förbundsordningen.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör
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Förslag 2006-10-11

Dokument för beslut om införande av Finansiellt
samordningsförbund Gotland

o

Avsiktsförklaring

o Avtal
o Förbundsordning
o Verksamhetsplan 2007
(organisation, budget)

Arbetsgruppen
Eva Sellberg Ledningskontoret
Pelle Stenström Social- och omsorgsförvaltningen
Åsa Högberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Birgitta Nylund Arbetscentrum
Jerker Sjöberg Försäkringskassan
Lennart Petersson Länsstyrelsen/Arbetsförmedlingen tom juni 2006

AVSIKTSFÖRKLARING
Enligt underlag från propositionen om finansiell samordning uppskattas ca fem procent av
befolkningen i arbetsför ålder behöva samordnade rehabiliteringsinsatser. Dessa behöver
stöd från såväl kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Individens behov
måste mötas samlat. De olika aktörernas insatser är beroende av varandra för att en väl
fungerande rehabilitering ska komma till stånd. En effektiv rehabilitering utgår ifrån ett
helhetsperspektiv och förutsätter att olika resurser som erbjuds den enskilde samordnas.
Genom samordning blir också samhällets totala insatser och kostnader för rehabilitering
synliga.
Försäkringskassan Gotland, Gotlands kommun och Länsstyrelsen i Gotlands län* uttalar
viljan att i samverkan mellan myndigheterna och inom ramen för den nya lagstiftningen
(Finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet 2003/04: Sfu4) söka nya gemensamma
tillvägagångssätt för att stärka dem som på grund av ohälsa varit utan arbete en längre tid.
Parterna är också överens om värdet av gemensamma förebyggande insatser inom ramen
för finansiell samordning.
Finansiell samordning ska ses som ett viktigt steg mot hållbar välfärd till gagn för den
enskilde invånaren och samhället i stort. Parterna har beredskap att bistå, underlätta och
medverka i utvecklingen av dessa samverkansformer.

________________
Datum

_________________

_____________
Datum

______________________

Försäkringskassan Gotland

* Arbetsmarknadsenheten

Gotlands kommun

_____________
Datum

______________________
Länsstyrelsen i Gotlands län

Förslag till avtal för samordningsförbundet Gotland
Avtal mellan Gotlands kommun, Försäkringskassan Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands
län, nedan kallade Parterna, avseende Samordningsförbundet Gotland i enlighet med lag
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
1§
Detta avtal gäller ett för Parterna gemensamt bildat samordningsförbund benämnt
Samordningsförbundet Gotland.
2§
Samverkan mellan Parterna om finansiell samordning beträffande socialförsäkring, hälsooch sjukvård, arbetsförmedling och socialtjänst ska från och med den 1 januari 2007 ske
genom Samordningsförbundet Gotland. Parterna har gemensamt utarbetat en
förbundsordning som biläggs avtalet.
3§
Samordningsförbundets verksamhet regleras i en gemensamt upprättad verksamhetsplan,
som ska fastställas av förbundsstyrelsen. Verksamhetsplanen ska innehålla en redovisning
av verksamhetens inriktning, omfattning och kostnader samt finansieringen av denna.
4§
Parterna förbinder sig att i god anda samarbeta i samordningsförbundet.
5§
Detta avtal gäller under tiden den 1 november 2006 och tills vidare. Uppsägning av avtalet
ska ske senast tre år före verksamhetens upphörande.
6§
Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänts av Gotlands kommun,
Försäkringskassan Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län.

Detta avtal är upprättat i 3 exemplar av vilka parterna erhållit var sitt.
Visby 2006För GOTLANDS KOMMUN
..........................................……………………………………………………….
Visby 2006För FÖRSÄKRINGSKASSAN GOTLAND
......................................…………...……………………………………………
Visby 2006För LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN
………………........................................………………………………………..

Förslag till förbundsordning för samordningsförbund på
Gotland
Förbundsordning för Samordningsförbundet Gotland
Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lag (SFS 2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser.
1§
Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet Gotland.
2§
Förbundets säte
Samordningsförbundets säte är i Visby, Gotlands kommun.
3§
Förbundets medlemmar
Samordningsförbundets medlemmar är Försäkringskassan Gotland, Gotlands
kommun och Länsstyrelsen i Gotlands län.
4§
Förbundets ändamål
Samordningsförbundets ändamål är att inom Gotlands kommuns geografiska område
svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan
försäkringskassa, länsstyrelse och Gotlands kommun i syfte att underlätta och uppnå
en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna skall användas för
samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller
förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
5§
Styrelsen
Samordningsförbundet skall ledas av en styrelse bestående av tre ledamöter och tre
ersättare.
Varje medlem utser vardera en styrelseledamot och en ersättare
Försäkringskassans representanter utses av Försäkringskassans
Försäkringsdelegation. Kommunens representanter utses av kommunfullmäktige.
Länsstyrelsens representanter utses av Länsstyrelsens styrelse.
Ledamöterna och ersättarna väljs första gången för tiden från och med den 1 januari
2007 till och med den 31 dec 2010. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år
räknat från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige i landsting och
kommuner har ägt rum.
1

Styrelsen utser inom sig en ordförande och en eller två vice ordföranden för den tid
som styrelsen bestämmer.
Styrelsen är beslutför när samtliga parter är tjänstgörande. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Ersättare som ej tjänstgör får närvara vid styrelsens sammanträde men har ej rösträtt
utan endast rätt att yttra sig och få sin mening antecknad i protokollet.
6§
Uppgifter och beslutanderätt
Samordningsförbundet har till uppgift att
-

-

besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
stödja samverkan mellan samverkansparterna,
finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin
förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande
huvudmännens samlade ansvarsområde,
besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell
samordning skall användas,
svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt
upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för
enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som
avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda.
7§
Personal
Samordningsförbundets styrelse skall ha en tjänsteman som har att leda arbetet inom
samordningsförbundet enligt styrelsens anvisningar.
Styrelsen har därutöver rätt att även anställa personal eller på annat sätt anlita
personer som erfordras för att utföra administrativa uppgifter.
8§
Initiativrätt
Medlem i Samordningsförbundet har rätt att väcka ett ärende i
Samordningsförbundets styrelse enligt respektive huvudmans beslutsordning.
9§
Samråd
Samordningsförbundets styrelse skall se till att medlemmarna får ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt fattas.
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10 §
Kungörelser
Samordningsförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall
anslås på den officiella anslagstavlan hos Gotlands kommun och Länsstyrelsen i
Gotlands län.
11 §
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i Samordningsförbundets tillgångar och
skulder i förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Medlemmarna skall täcka de kostnader för Samordningsförbundets verksamhet som
inte täcks på annat sätt. Fördelningen mellan medlemmarna skall därvid vara sådana
att Försäkringskassan och Gotlands kommun bidrar med hälften vardera av medlen.
12 §
Styrning och insyn
Samordningsförbundets styrelse skall upprätta kvartalsvisa uppföljningar med
helårsprognos för verksamheten och ekonomin som tillställs medlemmarna.
Samordningsförbundets styrelse skall också årligen till medlemmarna i samband med
bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
Samordningsförbundet får inte ingå borgen. Samordningsförbundet får inte heller
sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.
13 §
Verksamhetsplan och Budget
Samordningsförbundets styrelse skall varje år upprätta en plan för förbundets
verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första året i varje
treårsperiod skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget som skall åtföljas av en
verksamhetsplan som innehåller en redovisning av verksamhetens inriktning,
omfattning och kostnader samt finansieringen av denna.
Samordningsförbundets styrelse fastställer verksamhetsplan med årsbudgeten senast
den 30 november året före budgetåret (kalenderår). Styrelsen skall dessförinnan
samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.
Det sammanträde med Samordningsförbundets styrelse där budgeten fastställs skall
vara offentligt. Styrelsens förslag till budget skall hållas tillgänglig för allmänheten
från och med kungörandet av det sammanträde med Samordningsförbundets styrelse
då budgeten skall fastställas.
Den plats där förslaget hålls tillgängligt skall anges i kungörelsen.
För ett nybildat Samordningsförbund fastställs det första årets verksamhetsplan och
budget av medlemmarna vid bildandet av Samordningsförbundet.
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14 §
Mandattid för revisorer
Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning
skall granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För
Försäkringskassan och Länsstyrelsen skall en gemensam revisor utses. För varje
revisor utses en personlig ersättare. Revisorer och revisorsersättare utses i övrigt i
enligt med bestämmelserna i 25 § i lagen om finansiell samordning (SFS nr
2003:1210) av rehabiliteringsinsatser. Kommunfullmäktige i Gotlands kommun utser
kommunens revisor och ersättare.
Revisorer och revisorsersättare utses första gången för perioden från och med den 1
januari 2007 till och med den 31 december 2010. Därefter väljs revisorer och
revisorsersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av
fullmäktigen i landsting och kommuner har ägt rum i hela landet.
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen om finansiell samordning (SFS
nr 2003:1210) av rehabiliteringsinsatser.
15 §
Utträde
En medlem i Samordningsförbundet har rätt att efter uppsägning utträda ur
Samordningsförbundet. Uppsägningstiden är därvid tre år.
Vid medlems utträde upplöses Samordningsförbundet och medlemmarnas
ekonomiska mellanhavanden regleras varvid 16 § i denna förbundsordning gäller.
16 §
Likvidation och upplösning
Samordningsförbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom
eller om en eller flera medlemmar utträder ur Samordningsförbundet.
När Samordningsförbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen
avyttras. Härefter skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i
denna förbundsordning.
Samordningsförbundets styrelse svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin
förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över
likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen av skulder, försäljning av
egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är
Samordningsförbundet upplöst.
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17 §
Tvister
Tvister mellan Samordningsförbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän
svensk domstol enligt svensk lag.
18 §
Ersättning till ledamöter och ersättare, revisorer och revisorsersättare
Arvode och andra ersättningar till ledamöter och ersättare i Samordningsförbundets
styrelse utgår efter samma principer som gäller för förtroendevalda i Gotlands
kommun. Kostnaden belastar Samordningsförbundet.
Till ordförande och vice ordförande i styrelsen utgår dessutom särskilt årsarvode med
10 000 kronor till ordföranden och 5 000 kronor till vice ordförande.
För ledamot och ersättare som utför uppdraget inom ramen för ordinarie tjänst eller
som heltidsanställd politiker utgår inget arvode eller annan ersättning från
Samordningsförbundet.
Skäligt arvode till den revisor och ersättare som utses av Riksrevisionen betalas av
Försäkringskassan. Kommunen betalar arvode för sin revisor och ersättare.
19 §
Arkivtillsyn
Ansvaret för tillsynen av att Samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt
arkivlagen (1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Gotlands kommun.
20 §
Förbundets bildande
Samordningsförbundet anses bildat när förbundsordningen har fastställts av
medlemmarna, senast den 1 januari 2007.
Detta avtal är upprättat i 3 exemplar av vilka parterna erhållit var sitt.
Visby 2006För GOTLANDS KOMMUN

Visby 2006För FÖRSÄKRINGSKASSAN GOTLAND

Visby 2006För LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN
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Verksamhetsplan 2007
Samordningsförbundet Gotland
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AVSIKTSFÖRKLARING
Inför kommande gemensamma arbete bedömdes det angeläget att ansvariga
företrädare för respektive myndighet antog en gemensam avsiktsförklaring för
arbetet med finansiell samordning. Styrgruppen för planering av införandet av
finansiell samordning har tillsammans föreslagit en avsiktsförklaring.

VISION och MÅL
Samordningsförbundet ska i inledningen av arbetet fastställa en gemensam vision
och mål för arbetet. Målen ska vara uppföljningsbara.

GEMENSAM INRIKTNING
Inriktningen av det gemensamma arbetet med finansiell samordning utgår från att
stödja individen att förbättra sin förmåga och möjlighet till ett självständigt liv och
att ge förutsättningar för arbete och egen försörjning. Därutöver ska inriktningen
vara att utveckla och säkra en gemensam bedömnings- och rehabiliteringsprocess
för personer som behöver insatser av flera myndigheter/huvudmän. Behov finns
också att utveckla rutiner för hur det fortsatta samarbetet skall utformas.
Samordningsförbundets arbete ska genomsyras av ett brukar- och
medborgarperspektiv med individen i centrum. Köns- och mångfaldsperspektivet
ska beaktas i kartläggningar, insatser, uppföljning och utvärdering.

BEGREPP
Följande begrepp har använts i olika dokumentation kring finansiell samordning.
Dessa ska vara gemensamma i arbetet.
Rehabilitering – Åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetslivsinriktad
karaktär, som syftar till att individen ska återta sin funktionsförmåga och kunna
leva ett självständigt liv.
Samordning - Ska ligga inom de samverkande parternas ansvarsområde och syfta
till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Att samla
den kompetens som finns inom området ökar individens möjligheter att själv ta
ansvar för sin rehabilitering. Samordningen sker på politisk nivå i Samordningsförbundet Gotland.
Samverkan sker mellan myndigheter som beskriver kontakter och
överenskommelser i ledningsgruppen där samtliga huvudmän finns representerade.
Samarbete sker mellan professioner dvs handläggare, chefer och behandlares
kontakter med varandra.

MÅLGRUPPER
Målgrupp för finansiell samordning utgörs av personer mellan 20 – 64 år, som är i
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av de samverkande
parterna. Målet är att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin funktions- och
arbetsförmåga för att nå en högre grad av egen försörjning. Enligt underlag från
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propositionen om finansiell samordning uppskattas 5 % av befolkningen 20-64 år
tillhöra målgruppen. På Gotland motsvarar det c:a 1 700 personer. Målgrupper
identifieras och prioriteras lokalt. Arbetslinjen är mycket tydlig. Individerna i
behov av samordnad rehabilitering kan ha både fysiska, psykiska, sociala och
arbetsrelaterade behov. Ett samordningsförbund har möjlighet att agera utifrån ett
samhällsperspektiv och kan agera bredare än respektive myndighets
verksamhetsmål.
Respektive myndighet/verksamhet på Gotland har presenterat angelägna
målgrupper (se bilaga 1).

VERKSAMHET
Samordningsförbundet ska inleda sitt arbete med kartläggningar av målgrupper och
behov som ska ge underlag för prioriteringar av målgrupper och insatser.
Kartläggning ska utgå från personer som samtidigt är berörda av insatser från minst
två av berörda myndigheter. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt unga vuxna.
Samordningsförbundet fattar beslut om vilka prioriteringar och insatser som ska
genomföras. I planeringen av olika insatser som finansieras av Förbundet ska
samtidigt ingå överenskommelser om förankrings- och implementeringsprocess
samt diskussion om fortsatt ansvar.
Förebyggande arbete
Riksdagens beslut i december 2003 innebar att även förebyggande arbete ska kunna
ingå i samordningsförbundets ansvar. Vad som menas med förebyggande arbete
definierades inte. Förebyggande insatser ska beaktas.
Enligt tidigare studier och utvärderingar kan det förebyggande arbetet bl.a. indelas i
följande områden:
1. Förebyggande insatser för individen.
2. Förebyggande insatser för olika definierade riskgrupper.
Resurser inom ramen för den finansiella samordningen kan användas till aktiviteter
som syftar till att stödja samarbete mellan ingående parters personal. Dessa
aktiviteter skulle kunna beskrivas som förebyggande. De är långsiktiga och
kommer individen till del indirekt.
Insatser
Samordningen ska beröra minst två av de fyra samverkande parterna. Finansiell
samordning ska ses som en möjlighet till kompletterande insatser utöver de som de
samverkande myndigheterna/parterna redan ansvarar för.
Gemensamma kartläggningar genomförs för att identifiera målgrupper och behov
av insatser. Ambitionen ska vara att skapa lösningar utifrån modellen Gemensam
Individuell Handlingsplan (GIH).
På organisationsnivå får resurserna inom finansiell samordning användas till:
• utvecklingsarbete
• kompetensutveckling
• samordnade verksamheter
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•
•
•
•

förstärkning av personal inom olika verksamheter
gemensamma kartläggningar
analyser
utvärderingar

På individnivå kan åtgärderna utgöras av:
• gemensamma bedömningar
• gemensam individuell handlingsplan
• medicinsk rehabilitering
• arbetsrehabilitering
• arbetsträning
• samtalsstöd
• institutionsvård
• utbildning
• etc
Denna typ av insatser ska ses som förstärkning av de insatser som individen redan
är berättigad till.

ORGANISATION OCH SAMVERKANSFORMER
Samordningsförbundet beslutar om organisation och samverkansgrupper. Behovet
av olika grupper för utveckling, strategier, förslag, förankring och processarbete
kommer att förändras dels över tid och dels utifrån vilka insatser som kommer att
prioriteras.
Överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare bör dokumenteras för att
tydliggöra samspelet mellan den ordinarie arbetsplatsen och tjänstgöring inom
uppdrag finansierade av Samordningsförbundet.
Förankring av arbetet med aktiviteter genom finansiell samordning är avgörande
för resultatet.
Pågående samverkan
I arbetet med att bygga upp insatser och processer inom finansiell samordning är
det angeläget att samtidigt fortsätta samarbetet i andra pågående nätverk och
utvecklingsarbeten.
Samordningsförbundets organisation och samverkansformer bör så långt det är
möjligt bygga på befintliga strukturer.
Samordningsförbundets styrelse består av valda/utsedda representanter från
Gotlands kommun, Försäkringskassan och Länsstyrelsen.
Samordningsförbundskontor – lokalisering behöver beslutas.
Bemanning utses av Samordningsförbundets styrelse och föreslås bestå av en
beredande tjänsteman 100 % och en processtödjare 100%. Styrelsen fastställer
befattningsbeskrivning.
Ledningsgrupp med representanter av ansvariga chefer från respektive myndighet.
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Utvecklingsgrupp med verksamhetschefer eller motsvarande på operativ nivå.
Handläggarteam med handläggare eller motsvarande funktioner, från
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, psykiatri, socialtjänst, primärvård,
habilitering-rehabilitering, vuxenutbildning, arbetsmarknad.
Referensgrupp med representanter från arbetsmarknadens parter, näringsliv och
brukarorganisationer.
Uppdrag för respektive grupp redovisas i bilaga 2.

FINANSIERING
Enligt lagstiftningen ska de resurser som ska användas för att finansiera
samordnade insatser för den aktuella målgruppen samlas i ett samordningsförbund.
Försäkringskassan och Gotlands kommun ska bidra med 50 % vardera.
Nedanstående fördelning av medel mellan myndigheterna har fastställts inom
respektive myndighet.
Tkr
År

2007
2008
2009
2010

Försäkringskassan
50%
1 000
2 000
4 000
4 000

Gotlands
kommun
50%
1 000
2 000
4 000
4 000

Varav KS Varav SON Varav HSN Totalt
50%
500
1 000
2 000
2 000

25%
250
500
1 000
1 000

25%
250
500
1 000
1 000

100%
2 000
4 000
8 000
8 000

Resurser
De resurser som ställs till förfogande ska täcka kostnader för åtgärder för
målgruppen. Detta ska ske solidariskt, dvs parterna finansierar inte bara de insatser
som kan hänföras till deras ansvarsområde. Användningen av medlen utgår från
behovet av samordnade insatser, inte utifrån parternas finansieringsandelar.
Resurserna ska även användas för att täcka Samordningsförbundets kostnader för
administration, arvoden och löner, kompetensutveckling, utvärdering, revision samt
för arbetet med registrering av uppgifter i webb-baserade systemet SUS.
Budget, uppföljning, redovisning och revision
Samordningsförbundets styrelse ska efter samråd med medlemmarna fastställa
budget för såväl den egna administrationen som åtgärder inom den finansiella
samordningen. För ett nybildat samordningsförbund ska föra räkenskaper över sina
medel och varje år lämna en årsredovisning. Redovisning ska ske enligt lagen om
kommunal redovisning. Omfattning och innehåll i budget, årsredovisning samt
revision regleras i förbundsordningen.
Förslag till budget för år 2007 redovisas i bilaga 3.
Över- och underskott
Samordningsförbundet kan behålla överskott mellan åren. Dock kan ett överskott
innebära att förbundet inte genomfört de uppdrag som förbundsmedlemmarna
avsett. Första verksamhetsåret kan överskottet uppstå av andra orsaker vilket inte
behöver betyda att uppdraget för året inte genomförts. Ett underskott ska i princip
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inte kunna uppstå eftersom verksamhetsplanen ska täckas utav budgetmedlen för
året. Skulle ändå ett underskott prognostiseras är det Samordningsförbundets
styrelses uppgift att vidta åtgärder som krävs för att reglera obalansen.
Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om detta medför att de i
budgeten angivna målen inte helt kan uppnås. Om Samordningsförbundet saknar
tillgångar för att betala uppkomna skulder ska medlemmarna skjuta till medel efter
andel i den finansiella ramen (se förbundsordning punkt 11).

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Den finansiella samordningen skall utvärderas och följas upp på olika nivåer –
både den lokala och nationella nivån. Utvärderingarna bör tydliggöra effekterna för
de berörda individerna, för deltagande parter samt för samhället.
Lokal utvärdering
Enligt lagstiftningen skall åtgärderna följas upp lokalt för att säkerställa att
insatserna ger avsedda resultat. Samordningsförbundet fastställer vad som ska
följas upp och utvärderas lokalt. Arbetet bör initieras vid starten av
samordningsförbundet. Redovisning ska ske så att köns - och mångfaldsperspektiven klart framgår. Samverkansparterna har ansvaret att följa upp och
utvärdera fortlöpande. Redan vid starten skall parterna planera hur uppföljningen
och utvärderingen skall ske och det skall finnas beskrivet i samverkansavtalet.
Utvärderingen och uppföljning för individerna, organisationerna och
samhället
Utvärderingen skall vara en kartläggning och bedömning och ha som syfte att
beskriva, analysera samt värdera effekterna av den finansiella samordningen. Syftet
är att tydliggöra eventuella samband mellan insatser, resultat och samverkan.
Uppföljningen skall ske genom fortlöpande insamling och sammanställning av data
som visar omfattning, innehåll och kvalitet på gjorda insatser samt dess effekter på
samarbetet mellan de ingående parterna.
Individerna
Hur har det gått för de individer som är föremål för samverkansinsatserna? Ökar
egenförsörjningen, livskvaliteten och hälsan?
Organisationerna
Hur underlättar, respektive hindrar de olika organisationerna samverkan? Hur
påverkas olika delar av organisationerna? Hur påverkas handläggarnas
arbetsmetoder, kompetens och yrkesroller? Hur påverkas chefer i sitt ledarskap och
förtroendevalda i sin funktion?
Samhället
Hur samspelar ersättningssystemen? Motverkar de olika parternas regelverk
varandra och finns hinder inbyggda i regelsystemen som försvårar verklig
samverkan och samordning?
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Nationell utvärdering
Statskontoret har regeringens uppdrag att genomföra den nationella utvärderingen.
Statskontorets nationella, oberoende utvärdering skall på regeringens uppdrag
lämnas 2008 och den skall visa om finansiell samordning är ett effektivt instrument
sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Denna utvärdering skall beakta följande
frågor: individers försörjning, genus- och integrationsperspektiv,
gränsdragningsproblem, kostnadsövervältringar, påverkan på budget, ny eller
befintlig verksamhet, administrationskostnader, styrning, resurser, andelar, antal
parter, målgrupper, prioriteringsproblem, styrelse och revision.
En stor del av den information som behövs för detta ändamål kommer att hämtas ur
SUS (Sektorsövergripande system för Uppföljning och Samverkan). I SUS
inhämtas uppgifter kring den enskilde som medverkar i en samverkansaktivitet
samt från aktivitetsansvarig. Dessa uppgifter registreras vid aktivitetens början,
avslut samt sex månader efter avslut. Därefter kan analys göras. Resurser bör
avsättas resurser för detta arbete.
Samtliga parter förväntas inom ramen för finansiell samordning rapportera
uppgifter genom SUS.
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Bilaga 1
MÅLGRUPPER
Nedanstående redovisning av målgrupper angelägna för finansiell samordning har
redovisats i PM- finansiell samordning – En möjlighet för Gotland? 2 november
2005.
Socialtjänsten
Grupper inom socialtjänsten som i huvudsak har mest att vinna på en finansiell
samordning:
o
o
o

Ungdomar som har särskilda behov.
Personer utan ersättning från FK som långvarigt uppbär försörjningsstöd.
Socialt handikappade personer som saknar sjukdomsinsikt och personer
med dold problematik, t ex missbruk

Hälso- och sjukvården
Grupper som enligt Hälso- och sjukvården är angeläget att förbättra insatser för:
o
o
o

Unga arbetslösa med psykosomatiska sjukdomar och eller
missbruksproblem
Personer med psykiatrisk sjukdom och missbruk
Personer ofta med diffusa oklara diagnoser som kräver insatser från olika
aktörer.

Försäkringskassan
Målgrupp är personer i behov av samordnad rehabilitering med insatser från flera
aktörer. Samma individer redovisas på skilda sätt inom olika verksamheter, t ex
efter behov av stöd, efter organisationernas ansvar, i förhållande till
verksamheternas mål eller efter diagnosgrupper.
o
o

Arbetslinjen skall vara mycket tydlig och innebörden av begreppet
arbetsförmåga är viktig för synen på rehabilitering.
Personer som kräver samordnad rehabilitering på grund av fysiska,
psykiska, sociala eller arbetsmässiga skäl.

Arbetsförmedlingen
o
Personer som av samverkande myndigheter bedöms ha en arbetsförmåga
där arbetsförmedlingens bedömning är att personen ej är anställningsbar.
o
Arbetssökande även aktuell för insatser vid socialtjänsten, psykiatrin,
sjukvården och Försäkringskassan och det finns risk personen hamnar
mellan stolarna.
o
Arbetssökande som trots mycket omfattande åtgärder från arbetsförmedlingen under ett flertal år, ändå inte har förankring och egen
försörjning genom anställning.
o
Arbetssökande där gemensamma handlingsplan styrker behov av
yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning vilken bör föregås av teoretisk
grundutbildning genom kommunens utbildningsorganisation.
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Bilaga 2
ORGANISATION och SAMARBETSFORMER –
Samordningsförbundet Gotland
Organisation
Samordningsförbundets
styrelse
3 ordinarie, 3 ersättare
Gotlands kommun
Försäkringskassan
Länsstyrelsen
Revisorer

Samordningsförbundskontor
Beredande tjänsteman 1.0
Processtödjare 1.0

Ledningsgrupp
förvaltningschefer eller
motsv.

Medverkande och Uppgifter
Beslut om mål och riktlinjer, verksamhetsplan,
fördelning av medel, budget, årsredovisning,
uppföljning och utvärdering.
Stödja samverkan och samordning.
Finansiera samordningsinsatser.
Kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos.
Samråda med medlemmarna om budgeten.
Arvoden och ersättningar (inklusive revisorer).
Delegationsordning.
Gotlands kommun – ordinarie och ersättare
Försäkringsdelegationen och länsstyrelsen – ordinarie
och ersättare gemensamt.
Årlig revisionsrapport
Beredande tjänsteman
Leda och driva samordningsarbetet utifrån uppställda
mål och riktlinjer.
Beredning av strategier, utveckling av verksamheter,
budget, verksamhetsplan, uppföljning och utvärdering
av beslutade aktiviteter.
Sammankallande i ledningsgruppen och delta i
utvecklingsgruppens möten, samt vid behov i olika
arbetsgrupper.
Idéspridare, ta initiativ och stimulera samverkan och
samordning.
Delta i nätverk lokalt och nationellt.
Ansvara för Samordningsförbundets hemsida.
Processtödjare
Sekreterare i Samordningsförbundets styrelse,
beredningsgrupp, utvecklingsgrupp och arbetsgrupper.
Utreda, inventera, följa upp och sammanställa statistik.
Strukturera samordningsteam utifrån målgruppens
behov.
Lyfta frågor och behov med ledningsgrupp.
Idéspridare, ta initiativ och stimulera samverkan och
samordning.
Arbeta för både Samordningsförbundet och parterna.
Socialdirektör
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Chef för arbetsmarknad-och vuxenutbildning
förvaltning
Försäkringskassedirektör
Länsråd
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Samordningsförbundets beredande tjänsteman och
processtödjare.
Förankring av förslag och beslut om prioriteringar och
insatser inom egna organisationen. Stå bakom förslag
till styrelsen.
Utvecklingsgrupp
chefer på operativ nivå

Handläggarteam
handläggarnivå

Referensgrupper

IFO-chef, verksamhetschefer för beroendevård och
stöd och försörjning.
Verksamhetschef för rehabilitering och habilitering.
Primärvårdssamordnare
Verksamhetschef för psykiatrin.
Chef för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Verksamhetschef Försäkringskassan.
Chef för Arbetsförmedlingen.
Samordningsförbundets beredande tjänsteman och
processtödjare.
Verka för nya vägar för samordning.
Samla projektansvariga.
Följa behov i organisationen.
Ideér kring åtgärder utifrån behov.
Representanter (handläggare, chefer, läkare,
rehabpersonal): Primärvård, psykiatri, socialtjänst,
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, arbetscentrum,
vuxenutbildning.
Gemensam bedömning av insatser utifrån finansiell
samordning på individnivå.
Samordningsförbundet ansvarar för gemensam
utbildningsinsats.
Ex. Arbetsmarknadens parter.
Näringsliv.
Olika brukarorganisationer.
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Bilaga 3
BUDGET 2007
FINANSIELLT SAMORDNINGSFÖRBUND GOTLAND
Kostnadsberäkningen för 2007 är baserad på beredning/planering/beslutsprocess
som krävs i samband med Samordningsförbundets start 2007-01-01 och inkluderar
inte någon rehabiliteringsverksamhet.
Starten av Samordningsförbundet består förutom verksamhetsplanering/
förberedelser av att bl.a. ansöka om org. nummer, anmäla Samordningsförbundet
hos Skatteverket, rutiner för diarieföring, rutiner för ekonomihantering, rutiner för
löner mm, ta fram attest- och delegationsordning och dokumentationsplan, former
för anslag för förbundet etc.
Beredande tjänsteman beräknad kostnad 600.000 kr
Processtödjare beräknad kostnad 600.000 kr
Styrelsens arvode baserad på 8 styrelsemöten 100.000 kr.
Lokalkostnad är baserad på ett tjänsterum för beredande tjänsteman och
processtödjare. Beräknad helårskostnad 50.000 kr.
Dator beräknas utifrån en engångskostnad av inköp av 2 datorer 17.000 kr samt
grundabonnemang 8.000 kr
Hemsida och IT, design, konstruktion, bredbandsuppkoppling, uppdatering, drift,
15.000 kr.
Telefoni, fast digital telefoni 2 st, samt 2 mobiler. 10.000 kr.

KOSTNAD FÖR VERKSAMHET
Planering och start av administration för Samordningsförbundskontoret.
Planering och genomförande av kartläggningar, kompetensutveckling/information
och utvärdering.
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BUDGET 2007-01-01 - 2007-12-31

INTÄKTER

KOSTNADER
Administration

KOSTNAD
Verksamhet

Försäkringskassan
Gotlands kommun

1 000 000 kr
1 000 000 kr

Beredande tjänsteman 1.0
Processtödjare 1.0
Styrelse arvoden, revisorer
Lokal
Dator
Telefoni
Hemsida, IT
Övrig administration
Totalt

600 000 kr helår
600 000 kr helår
100 000 kr helår
50 000 kr helår
25 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
50 000 kr
1 435 000 kr

Kartläggning
Kompetensutveckling
Utvärdering
Totalt
Summa TOTALT

565 000 kr
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2006-10-11
Ledningskontoret
Eva Sellberg

Social- och omsorgsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Remiss angående underlag och beslut om införande av Finansiellt
samordningsförbund Gotland
Kommunfullmäktige (november 2004) gav kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda möjligheter och förutsättningar att införa ett samordningsförbund med
försäkringskassan och länsstyrelsen/arbetsförmedlingen enligt lagen om
finansiell samordning.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-30 att ”frågan om bildande av
Samordningsförbund för finansiell samordning ska utredas, under förutsättning
att Försäkringskassan och länsstyrelsen (arbetsförmedlingen) också biträder
förslaget ”.
Samtliga parter dvs Gotlands kommun, Försäkringskassan och Länsstyrelsen/
Arbetsförmedlingen beslutade var för sig att tillsammans gå vidare med att
upprätta förslag till avtal, förbundsordning, organisation, budget samt
verksamhetsplan för 2007.
Förslag till avsiktsförklaring, avtal, förbundsordning har processats fram av de
ingående parterna och godkänts av styrgruppen september 2006. Förbundet
föreslås få namnet Samordningsförbundet Gotland och bildas den 1 januari 2007.
Förbundets medlemmar ska vara Gotlands kommun, Försäkringskassan och
Länsstyrelsen i Gotlands län. Styrelsen för Samordningsförbundet föreslås bestå
av en (1) ordinarie ledamot och en (1) ersättare från vardera part. Gotlands
kommuns representation utgår från kommunens uppdrag som både primär- och
landstingskommun.
Samordningsförbundet ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget.
Förslag till verksamhetsplan och budget 2007 har godkänts av styrgruppen.
Bemanning och behov av administrativt stöd beslutas i ett inledande skede av
Samordningsförbundet. Uppföljning och utvärdering planeras och beslutas av
Samordningsförbundet. Föreslagen budget 2007 är 2 000 tkr varav Gotlands
kommun bidrag med 1 000 tkr (varav 500 tkr från KS och 250 tkr från hälso- och
sjukvårdsnämnden respektive social- och omsorgsnämnden). Kostnaden under
första året avgörs av vilken omfattning verksamheten får. Förslag till forum för
1

samverkan på olika nivåer redovisas i verksamhetsplanen. Samverkan mellan
parterna ska främst ske genom befintliga strukturer.
Ledningskontoret har tillsammans med kommunens berörda förvaltningar,
försäkringskassan och länsstyrelsen utarbetat föreliggande förslag till
beslutsunderlag för inrättande av finansiellt samordningsförbund på Gotland.
Ledningskontoret önskar besked om hälso- och sjukvårdsnämnden och socialoch omsorgsnämnden godkänner underlaget och därmed tillstyrker att Gotlands
kommun bildar ett finansiellt samordningsförbund inom området samordnad
rehabilitering tillsammans med Försäkringskassan i Gotlands län och
Länsstyrelsen i Gotlands län från och med den 1 januari 2007.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

2

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

8

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

23 oktober 2006

HSN § 491. Införande av Finansiellt samordningsförbund
–

HS 2005/0118, KS 2005/0451 (HSN § 485), beslutsunderlag

HSN § 491 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner beslutsunderlaget och tillstyrker att
Gotlands kommun bildar ett finansiellt samordningsförbund, Samordningsförbundet Gotland, inom området samordnad rehabilitering tillsammans med Försäkringskassan i Gotlands län och Länsstyrelsen i Gotlands län från och med
den 1 januari 2007
Bakgrund; Kommunfullmäktige (2004-11-29, § 200) gav kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheter och förutsättningar att införa ett samordningsförbund med försäkringskassan och länsstyrelsen/arbetsförmedlingen enligt
lagen om finansiell samordning.
Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-30 Ks § 87 att ”frågan om bildande av
Samordningsförbund för finansiell samordning ska utredas, under förutsättning
att Försäkringskassan och länsstyrelsen (arbetsförmedlingen) också biträder
förslaget”.
Samtliga parter, det vill säga Gotlands kommun, Försäkringskassan och Länsstyrelsen/Arbetsförmedlingen, beslutade var för sig att tillsammans gå vidare
med att upprätta förslag till avtal, förbundsordning, organisation, budget samt
verksamhetsplan för 2007.
Förslag till avsiktsförklaring, avtal, förbundsordning har processats fram av de
ingående parterna och godkänts av styrgruppen september 2006. Förbundet
föreslås få namnet Samordningsförbundet Gotland och bildas den 1 januari
2007. Förbundets medlemmar ska vara Gotlands kommun, Försäkringskassan
och Länsstyrelsen i Gotlands län. Styrelsen för Samordningsförbundet föreslås
bestå av en (1) ordinarie ledamot och en (1) ersättare från vardera part. Gotlands kommuns representation utgår från kommunens uppdrag som både primär- och landstingskommun.
Samordningsförbundet ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget. Förslag till verksamhetsplan och budget 2007 har godkänts av styrgruppen. Bemanning och behov av administrativt stöd beslutas i ett inledande skede av
Samordningsförbundet. Uppföljning och utvärdering planeras och beslutas av
Samordningsförbundet. Föreslagen budget 2007 är 2 000 tusen kronor varav
Gotlands kommun bidrag med 1 000 tusen kronor (varav 500 tusen kronor från
KS och 250 tusen kronor från hälso- och sjukvårdsnämnden respektive socialoch omsorgsnämnden). Kostnaden under första året avgörs av vilken omfattning verksamheten får. Förslag till forum för samverkan på olika nivåer redovisas i verksamhetsplanen. Samverkan mellan parterna ska främst ske genom
befintliga strukturer.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

g:\hs\__hsn\_061023\23okt06.doc, 06-10-26
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

23 oktober 2006

HSN § 491 sidan 2(2)

Ledningskontoret har tillsammans med kommunens berörda förvaltningar, försäkringskassan och länsstyrelsen utarbetat föreliggande förslag till beslutsunderlag för inrättande av finansiellt samordningsförbund på Gotland.
Ledningskontoret önskar besked om hälso- och sjukvårdsnämnden och socialoch omsorgsnämnden godkänner underlaget och därmed tillstyrker att Gotlands
kommun bildar ett finansiellt samordningsförbund inom området samordnad
rehabilitering tillsammans med Försäkringskassan i Gotlands län och Länsstyrelsen i Gotlands län från och med den 1 januari 2007.
Underskrifter
Åke Svensson, ordförande

Leif Dahlby, s, justeringsman

Paragrafen omedelbart justerad. Justeringen tillkännages genom anslag
Organ:

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 23

oktober 2006

Datum för anslags uppsättande: 25

oktober 2006 Datum för anslags nedtagande: 16 november 2006

Förvaringsplats för protokollet: Sjukvårdsledningens

Justeringsman

kansli, S:t Göransgatan 3 VISBY

Utdragsbestyrkande

g:\hs\__hsn\_061023\23okt06.doc, 06-10-26
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1(1)

2006-10-12

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag till beslut om införande av Finansiellt
samordningsförbund Gotland
Förslag
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
godkänner bifogat underlag och därmed tillstyrker att Gotlands kommun bildar
ett finansiellt samordningsförbund inom området samordnad rehabilitering
tillsammans med Försäkringskassan i Gotlands län och Länsstyrelsen i
Gotlands län från och med den 1 januari 2007.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Ann-Christin Kullberg
hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
621 84 VISBY

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

Internet; http://www.gotland.se/hs

Org nr Gotlands Kommun
SE212000-0803-17

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

25 oktober 2006

SON § 90
Underlag och beslut om införande av Finansiellt
samordningsförbund Gotland - Remissyttrande
x

Dnr SON 2005/0151-02, SON/Au § 53, 2006-10-18

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har ledningskontoret
tillsammans med kommunens berörda förvaltningar, försäkringskassan och
länsstyrelsen utarbetat ett förslag till beslutsunderlag för inrättande av finansiellt
samordningsförbund på Gotland.
Underlaget innehåller förslag till avsiktsförklaring, avtal, förbundsordning och
organisation samt budget och verksamhetsplan för 2007. Förbundet föreslås få
namnet Samordningsförbundet Gotland och bildas den 1 januari 2007. Förbundets
medlemmar ska vara Gotlands kommun, Försäkringskassan och Länsstyrelsen i
Gotlands län. Ledningskontoret har översänt underlaget till social- och
omsorgsnämnden för yttrande där man önskar besked om nämnden godkänner
underlaget och därmed tillstyrker bildandet av ett finansiellt samordningsförbund.
Social- och omsorgsnämnden har tidigare (SON § 108/05) ställt sig positiva till att
gå vidare med att förbereda ett inrättande av ett samordningsförbund. Nämnden har
också beslutat (SON § 17/06) att delfinansiera 25 % av Gotlands kommuns totala
kostnadsdel för ett finansiellt samordningsförbund.
Arbetsutskottets förslag till nämnden
Social- och omsorgsnämnden tillstyrker ledningskontorets förslag att Gotlands kommun
bildar ett finansiellt samordningsförbund inom området samordnad rehabilitering
tillsammans med Försäkringskassan och Länsstyrelsen i Gotlands län fr o m 1 januari 2007.

Social- och omsorgsnämndens beslut
Social- och omsorgsnämnden tillstyrker ledningskontorets förslag att Gotlands
kommun bildar ett finansiellt samordningsförbund inom området samordnad
rehabilitering tillsammans med Försäkringskassan och Länsstyrelsen i Gotlands län
fr o m 1 januari 2007.

___
Beslutet meddelas:
Kommunstyrelsen
Eva Sellberg, Lk
Pelle Stenström, SoF

justerare

Utdragsbestyrkande

12 oktober 2006

1

Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsnämnden

Yttrande över underlag inför beslut om införande av Finansiellt
samordningsförbund på Gotland
Ledningskontoret har tillsammans med kommunens berörda förvaltningar,
försäkringskassan och länsstyrelsen utarbetat ett förslag till beslutsunderlag för
inrättande av finansiellt samordningsförbund på Gotland.
Ledningskontoret har översänt underlaget social- och omsorgsnämnden för
yttrande där man önskar besked om nämnden godkänner underlaget och därmed
tillstyrker att Gotlands kommun bildar ett finansiellt samordningsförbund inom
området samordnad rehabilitering tillsammans med Försäkringskassan i
Gotlands län och Länsstyrelsen i Gotlands län från och med den 1 januari 2007.
Social- och omsorgsnämnden har tidigare (december 2005 och februari 2006)
ställt sig positiva till att dels gå vidare med att förbereda ett inrättande av ett
samordningsförbund och att dels vara medfinansiär.
Förvaltningen har inga ytterligare synpunkter på underlaget.

Förslag till beslut
Social- och omsorgsnämnden tillstyrker ledningskontorets förslag att Gotlands
kommun bildar ett finansiellt samordningsförbund inom området samordnad
rehabilitering tillsammans med Försäkringskassan och Länsstyrelsen i Gotlands
län fr o m 1 januari 2007.

Annica Winberg
socialdirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

Telefax

Internetadress

E-postadress

621 81 VISBY

Bredgatan 2, Visby

0498-26 90 00

0498-20 49 70

www.gotland.se

son@gotland.se

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 8

2006-12-18

Ändring av reglemente för Gotlands
Folkhögskola
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-11-30, § 372

•

Ledningskontoret 2006-11-10

•

Gotlands läns folkhögskola 2006-05-16, se § 16

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-30
2006-11-20

Ks § 372
Au § 313

Ändring av reglemente
KS2006/0432-00
- Gotlands Folkhögskola ink 2006-09-07
- Ledningskontoret 2006-11-10

Styrelsen för Gotlands Folkhögskola har framlagt förslag till ändringar av
reglementet för skolan.
Ändringarna är tämligen omfattande. De avser bestämmelserna om skolans allmänna
inriktning, framför allt 2 § som behandlar inriktningen av verksamheten, 4 § och 5 § om
styrelsens uppdrag och övriga uppgifter. I övrigt föreslås förändringar på bl.a. följande
punkter: Elevrepresentationen i styrelsen (13 §) utvidgas. Styrelsen föreslås inte längre
fastställa instruktion för rektor, utan det ska ske genom befattningskontrakt med
regiondirektören (23 §). Ledningsgruppen vid skolan föreslås regleras i reglementet (24 §).
Bestämmelserna för lärarråd föreslås beskäras (24 §, 25 § och 27 §), bestämmelserna om
linjeråd (28 §-31 §) utmönstras och de om linjeledarens ansvar förtydligas (25 §).

Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks med vissa förändringar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Med av ledningskontoret föreslagen lydelse av 23 § och 24 § fastställs
folkhögskolestyrelsens förslag till ändring av reglementet för Gotlands
folkhögskola.

2006-11-10

1(1)
Dnr KS 2006/0432-00

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Ändring av reglementet för Gotlands folkhögskola
Styrelsen för Gotlands folkhögskola har vid sammanträde 2006-05-16 beslutat
föreslå ändringar i gällande reglemente. Ändringarna är föranledda av
styrelsens genomgång för att uppdatera reglementets innehåll. Bl.a. har
bestämmelserna om linjeråden och lärarrådet tagits bort förutom ett lärarråd
för den allmänna linjen vars uppgift nu endast blir att avge studieomdömen
och behörighetsbeslut för studerande. Dessutom görs rektorns tidigare
obligatoriska deltagande i kursrådet nu frivillig.
Några smärre justeringar behöver göras i styrelsens förslag. I förslagets 4 §
finns ett antal punktsatser om styrelsens uppgifter. En av punkterna anger
”förvaltning av fastigheter”. Ett förtydligande behövs i denna del då
styrelsens ansvar endast omfattar ”skötsel av byggnaders inre underhåll samt
mark”.
I 23 § anges att rektorns ”Befattningskontrakt fastställs av Regiondirektören
och Folkhögskolans ordförande.” Detta formulering ändras till
”Ledarkontrakt fastställs av regiondirektören i samråd med folkhögskolans
ordförande.”
1 24 § sista meningen anges att ”Ledningsgruppen fastställer delegationsordning för den operativa verksamheten.” Ordet delegationsordning i detta
syfte är olyckligt valt då det enligt den kommunalrättsliga terminologin syftar
på den förteckning som visar hur den politiska nämnden delegerat sin beslutsbefogenhet enlig bestämmelserna i kommunallagen. Eftersom reglementsbestämmelsen gäller ledningsgruppens möjlighet att fördela ansvaret för den
operativa verksamheten är bättre med ordet ”arbetsordning”.
I övrigt har ledningskontoret inga erinringar mot folkhögskolestyrelsens
förslag.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Reglementet för Gotlands folkhögskolas ändras enligt folkhögskolestyrelsens
förslag med ovanstående ändringar.
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

Den digitala versionen saknas

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 9

2006-12-18

Reglemente för överförmyndarnämnd
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-11-30, § 373

•

Ledningskontoret 2006-11-10

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-30
2006-11-20

Ks § 373
Au § 314

Reglemente överförmyndarnämnd
KS2006/0532-00
- Ledningskontoret 2006-11-10

Ledningskontoret har upprättat förslag till reglemente för
överförmyndarnämnden. Nämnden inrättas för de ärenden som överförmyndaren
enligt lag eller annan författning ska handlägga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Det upprättade förslaget till reglemente för överförmyndarnämnden antas.

2006-11-10

1(6)
Dnr KS

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Inrättande av ny nämnd; överförmyndarnämnd
Som ett resultat av det arbete som bedrivits i organisations- och
verksamhetsutvecklingsprojektet ”Struktur 2007” har bl.a. lagts förslag att en
överförmyndarnämnd skall inrättas fr.o.m. 2007-01-01 för att ersätta det hittills
tillämpade systemet med en enskild överförmyndare. För överförmyndarnämndens
verksamhet skall enligt kommunallagens bestämmelser kommunfullmäktige anta
ett reglemente. Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till sådant reglemente
som biläggs denna skrivelese.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Reglemente för överförmyndarnämnden antas i enlighet med bilagt förslag.

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

2(6)
REGLEMENTE FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Verksamhetsområde
§1
För Gotlands kommun skall finnas en överförmyndarnämnd för de ärenden som
överförmyndaren enligt lag eller annan författning skall handlägga.
Till överförmyndarnämndens uppgifter hör bl.a. att
- besluta om förordnande och entledigande av vissa förvaltare och gode män,
- utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.
Tillsynen innebär bl. a. att nämnden skall
- granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de
förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter
angående förvaltningen som har lämnats,
- se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller
hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet
finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.
- se till att verksamheten bedrivs med ändamålsenlig inriktning med hänsyn till
gällande rätt och berörda intressenter.
§2
Överförmyndarnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat, bestämmelser i lagar eller andra
författningar samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Nämnden skall rapportera till fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret.
§3
Överförmyndarnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande
1. med den begränsning av vad som är föreskrivet i lag eller fastställt av
kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran,
som hänför sig till nämndens förvaltningsområde,
2. om icke kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra
kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens
förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal, samt
3. besluta om sådan avvikelse från av kommunfullmäktige fastställda taxor och
avgifter, som i det enskilda fallet kan anses påkallad med hänsyn till särskilda
omständigheter.
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Övriga uppgifter
§4
Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för
de register som nämnden för i sin verksamhet och den behandling av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Överförmyndarnämnden är arkivansvarig enligt lag och särskilt reglemente.
Nämndens sammansättning
§5
Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter med tre ersättare. Närmare
bestämmelser om mandatperiod, proportionellt val, valbarhet, avsägelse,
entledigande, ordförande, vice ordförande m.m. finns i 19 kap föräldrabalken.
Ersättarnas tjänstgöring
§6
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte få sin
mening antecknad i protokollet.
§7
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
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Inkallande av ersättare
§8
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens kansli som kallar ersättare.
Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
§9
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara
ordförande tillfälligt.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden
§ 10
Överförmyndarnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
§ 11
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall
den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Justering av protokoll
§ 12
Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Protokollet skall uppfylla reglerna i 19 kap. 13 § föräldrabalken.
Överförmyndarnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Beslutsfattande, delegation
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§ 13
Av 19 kap 13 § föräldrabalken framgår vilka omröstningsregler som gäller när
ärenden enligt föräldrabalken avgörs.
Av 19 kap 14 § föräldrabalken framgår i vilken utsträckning nämnden får delegera
beslutanderätt.
Reservation
§ 14
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt.
Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställs för justeringen av
protokollet.
Delgivning
§ 15
Delgivning med Överförmyndarnämnden sker med ordföranden eller anställd som
nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar
§ 16
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av Överförmyndarnämnden
skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer
Överförmyndarnämnden vem som skall underteckna handlingar.
§ 17
I 15 kap sekretesslagen finns bestämmelser om diarieföring av allmänna
handlingar.
Information och samråd
§ 18
Från kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, beredningar och tjänstemän
får Överförmyndarnämnden infordra de yttranden och upplysningar samt kalla
förtroendevald, anställd eller särskilt sakkunnig för att få upplysningar som
behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter.
§ 19
Överförmyndarnämnden bör samråda med övriga kommunala nämnder, andra
myndigheter och med enskilda organisationer, som berörs av nämndens
verksamhetsområde.
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Närvarorätt
§ 20
Vid Överförmyndarnämndens sammanträden får, i den mån ej nämnden för
särskilt fall beslutar annat, nämndens tjänstemän eller annan föredragande vara
närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes
verksamhetsområde.
Åligganden för nämndens ordförande
§ 21
Det åligger Överförmyndarnämndens ordförande att
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor främja samverkan mellan nämnden och övriga nämnder samt företräda
Överförmyndarnämnden med rätt att sätta annan i sitt ställe vid överläggning och
sammanträde med myndighet, företag och enskilda.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 10

2006-12-18

Försäljning av del av fastigheten Gotland
Klinte Sicklings 1:113 (Donnergymnasiet)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-11-30, § 380

•

Ledningskontoret 2006-11-29

•

Tekniska förvaltningen 2006-11-14
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-30
2006-11-20

Ks § 380
Au § 322

Försäljning av del av fastigheten Klinte Sicklings 1:113
KS2006/0534-25
- Tekniska förvaltningen 2006-11-22
- Ledningskontoret 2006-11-29

Tekniska nämnden har 29 november 2006 föreslagit att del av fastigheten Klinte
Sicklings 1:113 i Klintehamn ska säljas till Donnergymnasiet AB för drygt
8,2 mnkr. Bolaget hyr nu fastigheten. Det bokförda värdet uppgår till 7 mnkr.
Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Del av fastigheten Gotland Klinte Sicklings 1:113 säljs till Donnergymnasiet AB för en köpeskilling av 8 250 000 kr och på i övrigt de
huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

2006-11-29

Kommunstyrelsen

Försäljning av Klinte Sicklings 1:113 ” Donnergymnasiet”
Tekniska nämnden föreslår att rubr fastighet, omfattande mark och byggnader,
säljs till Donnergymnasiet AB för 8 250 000 kr. F n hyr Donnergymnasiet lokalerna för
980 000 kr per år och svarar själva för driftkostnader och visst periodiskt underhåll.
Kommunens bokförda värde för fastigheten uppgår till 7 mkr.
Även om ”hyreskontraktet” är en bra ekonomisk affär för kommunen är ett försäljningsbeslut
riktigt då den strategiska inriktningen är att sälja fastigheter där kommunen inte själv bedriver
verksamhet för att effektivisera lokalutnyttjandet och minska kostnaderna.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Tekniska nämndens förslag bifalles

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Göran Gyllenkrok
Ekonomidirektör

2006-11-14
1(1)
Tekniska förvaltningen
Lars-Gunnar Wedin

Tekniska nämnden

Försäljning av del av fastigheten Gotland Klinte Sicklings 1:113
Förhandlingar har förts med Donnergymnasiet om försäljning av mark och
byggnader i Klintehamn som skolan för närvarande förhyr av kommunen
enligt hyresavtal tecknat 1998. Avtalet gäller ett år i taget och den årliga
hyran uppgår till 980 000 kronor eller 266 kronor per kvm. Enligt hyresavtalet
står skolan dessutom för samtliga driftskostnader inklusive periodiskt
underhåll. Försäljningen omfattar tre byggnader med en sammanlagd
bruksarea på ca 3600 kvm. Förslag till köpekontrakt har upprättats enligt
vilket skolan förvärvar mark och byggnader för 8 250 000 kronor. Skolan
svarar därutöver för fastighetsbildningskostnaden och kostnaden för att ordna
separata anslutningar för teknisk försörjning. Byggnaderna är idag bokförda
till ca 7 miljoner kronor.
Tekniska förvaltningens förslag till beslut:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att till Donnergymnasiet AB
försälja del av fastigheten Gotland Klinte Sicklings 1:113 för en köpeskilling
av 8 250 000 kronor och i övrigt i huvudsaklig överensstämmelse med bifogat
förslag till köpekontrakt.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
teknisk direktör

Lars-Gunnar Wedin
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

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 11

2006-12-18

Förvaltningstillhörighet för sjuksköterskor i
äldreomsorgen. Motion
Innehåll
•

Motion 2006-06-19

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-11-30, § 368

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-09-18, § 481

•

Social- och omsorgsnämnden 2006-10-25, § 96
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MOTION
2006-06-18
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun

Ang äldreomsorgens sjuksköterskors förvaltningstillhörighet.
Att arbeta inom äldreomsorgen som omvårdnadsansvarig sjuksköterska innebär
x du har ensam ansvar för den medicinska omvårdnaden (ensamarbete)G
x sårbart vid sjukdom ( svårt att få vikarie)G
x många boende, där du måste delegera till personal som inte har formell
kompetens för att hinna med arbetet
x tre olika dokumentationssystem
x få tillfällen till medicinsk fortbildning
x stor risk att tappa den medicinska kunskapen
x stor risk att utveckling av omvårdnaden avstannar
x låg status att arbeta inom äldreomsorgen ( se antalet hyrsköterskor under åren)
G
Tillhörigheten till en Vårdcentral med kollegor och läkare skulle framför allt
hålla kvallite, kunskap och utveckling i fas med övrig utveckling inom primärvården –
sjukvården. Äldreomsorgens sjuksköterskor ska vara stationerade på sina hem dagtid som nu,
och ha möjligheten att få vara med på utbildningar, få nya rön m.m. som man ger för HSF
anställda. Dessutom skulle det vara kostnadseffektivare.
Att få impulser till förnyelse och utveckling stimulerar och då behövs kollegor som kan stötta
varann, man pratar samma språk.
Vid sjukdom kan någon kollega åka till hemmet och ta det mest akuta.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att sjuksköterskorna inom SOF ska tillhöra Hälso-och sjukvårds förvaltningen.
Visby den 19 juni 2006
Kerstin Löfgren-Dahlström ( c )

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-30
2006-11-20

Ks § 368
Au § 308

Motion. Förvaltningstillhörighet för sjuksköterskor i äldreomsorgen
KS2006/0331-83
- Motion 2006-06-19
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-09-18, § 481
- Social- och omsorgsnämnden 2006-10-25, § 96

Kerstin Löfgren-Dahlström (c) har i motion yrkat att sjuksköterskorna inom äldreomsorgen – social- och omsorgsnämnden – ska tillhöra hälso- och sjukvården;
d.v.s. hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Det skulle, enligt henne, vara
mer kostnadseffektivt och också höja kvaliteten på den sjukvård som ges genom
den närmare kontakten med sjukvården, dess läkare och kompetensutveckling
som sjuksköterskan då skulle få.
Hälso- och sjukvårdsnämnden redogör för nuvarande organisation där alla
resurser i den offentliga vården förutom sjuksköterskor och distriktssköterskor
dagtid i äldreomsorgen tillhör hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden hänvisar
också bl.a. till socialdepartementets förslag (som kommunstyrelsen yttrade sig
över i september 2006, § 261, och som förstahandslösning föreslår att hemsjukvården ska vara en primärkommunal angelägenhet. För- och nackdelar berörs och
sammanfattningsvis anser nämnden att kommunen ska avvakta eventuell förändrad lagstiftning och inte nu vidta någon förändring.
Social- och omsorgsnämnden avstyrker motionen. Det väl fungerande, på avtal
byggda, samarbetet mellan de två förvaltningarna och det pågående arbetet inom
”Framtidsutredningen” – utredningen om hälso- och sjukvårdens framtida
åtagande - gör att det nu inte finns anledning att vidta några organisatoriska
ändringar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens
och social- och omsorgsnämndens yttranden.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

14

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

18 september 2006

HSN § 481. Remiss motion - äldreomsorgens sjuksköterskors förvaltningstillhörighet
–

HS 2006/0072, KS 2006/0331, yttrande

HSN § 481 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande som eget
remissvar till kommunstyrelsen.
Bakgrund 2006-09-04 HSN au § 267. Remiss motion – äldreomsorgens
sjuksköterskors förvaltningstillhörighet: Kerstin Löfgren-Dahlström (c) har
i motion till kommunfullmäktige föreslagit att sjuksköterskorna inom socialoch omsorgsförvaltningens särskilda boenden skall överföras till hälso- och
sjukvården. Som motivering anför hon bl a att arbetet innebär ensamansvar för
den medicinska omvårdnaden, att svårigheter finns med vikarietäckning, med
kompetensutveckling och risk för att utvecklingen av omvårdnaden avstannar.
Nulägesbeskrivning
Gotlands kommun ansvarar för det offentliga åtagandet beträffande hälso- och
sjukvård på Gotland. Följande ansvarsfördelning mellan förvaltningarna gäller.
Hälso- och sjukvårdsansvar
Läkare
Sjuksköterska/distriktssköterska
dagtid
Sjuksköterska kväll/natt
Arbetsterapeut/sjukgymnast

Särskilt boende
HSF primärvård
SOF, äldreomsorg

Ordinärt boende
HSF primärvård
HSF primärvård

HSF primärvård
HSF hab/rehab

HSF primärvård
HSF hab/rehab

Undantag från denna fördelning gäller i privata särskilda boenden såsom Gotlands sjukhem, Pjäsgatan, Solrosen, Hattstugan m fl där olika överenskommelser finns. Ansvaret för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen upp till och
med sjuksköterskenivå i särskilt boende ligger enligt lag på primärkommunen.
Detta motsvaras i Gotland kommun av Social- och omsorgsnämnden. Ansvaret
föreslås i den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg och i departementspromemoria S2006/5255/ST utökas till att även omfatta även hemsjukvård i ordinärt boende. Den önskade utvecklingen som den kommer till uttryck
från statsmakten är således att primärkommunens ansvar skall utökas och
landstingets minskas. Om promemorians förslag blir lag 2008 innebär detta att
Gotlands kommun får ta ställning till om även distriktssköterskorna skall överföras till SOF eller om nuvarande ordning skall bestå och fastställas genom ett
inomkommunalt avtal. Det förefaller mot denna bakgrund fel att för Gotlands
del gå i motsatt riktning.
Ett genomförande av motionens förslag skulle få följande konsekvenser:

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

18 september 2006

HSN § 481 sidan 2(2)

Fördelar
−
Alla sjuksköterskor/distriktssköterskor tillhör samma förvaltning, HSF
och utgår från sin basplacering på vårdcentralen och har sin chef där
−
Samlade resurser ger oftast ett bättre resursutnyttjande
−
Alla får möjlighet till en gemensam och likvärdig kompetensutveckling
−
Närheten till läkarkompetens ökar
−
Tillgången till distriktsköterskor med specialistkompetens ökar för boende i SÄBO
Ingen förändring
−
Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska har man alltid ansvar för sina
patienter, att för sina patienter planera de vårdinsatser som den boende/patienten kommer att behöva, baserat på individuella behov, önskemål och möjligheter samt att dokumentera detta i journaler och vårdplaner
−
Möjligheterna att delegera arbetsuppgifter förändras inte genom att byta
förvaltning
Nackdelar
−
Alla sjuksköterskor/distriktssköterskor tillhör samma förvaltning, HSF
och utgår från vårdcentralen. De särskilda boendena kommer inte att ha
(sin) sjuksköterska på plats som arbetsledare i omvårdnad.
−
Sjuksköterskorna/distriktssköterskorna får inte sin arbetsplats och
arbetsgemenskap på den arbetsplats där de arbetar större delen av sin arbetstid.
Det ligger även i hälso- och sjukvårdens intresse att sjuksköterskebemanningen
vid kommunens äldreboenden är kompetent, stabil och att omvårdnaden kontinuerligt utvecklas samt att effektiva dokumentationssystem finns. Mot denna
bakgrund finns av avtal mellan förvaltningarna som reglerar uppgiftsfördelningen och förvaltningarna samarbetar för att hitta lösningar på uppkommande
problem. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppfattning är att av motionären
anförda problem bäst löses på detta sätt och att ställningstaganden till hemsjukvårdens förvaltningstillhörighet bör anstå i avvaktan på eventuellt ändrad
lagstiftning.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

25 oktober 2006

SON § 96
Motion angående äldreomsorgens sjuksköterskors
förvaltningstillhörighet - Remissyttrande
x

Dnr SON 2006/0098-83, SON/Au § 57, 2006-10-18

Ärendebeskrivning
Kerstin Löfgren-Dahlström (c) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att
sjuksköterskorna inom social- och omsorgsförvaltningens särskilda boenden skall
överföras till hälso- och sjukvården. Som motivering anför hon bl a att arbetet
innebär ensamansvar för den medicinska omvårdnaden, att svårigheter finns med
vikarietäckning, med kompetensutveckling och risk för att utvecklingen av
omvårdnaden avstannar. Motionen har översänts till social- och omsorgsnämnden
för yttrande.
Förvaltningen uppger i förslag till yttrande att ansvaret för insatser enligt hälso- och
sjukvårdslagen upp till och med sjuksköterskenivå i särskilt boende ligger på socialoch omsorgsnämnden. I den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg och i
departementspromemoria S2006/5255/ST föreslås ansvaret även utökas till att även
omfatta hemsjukvård i ordinärt boende. Blir detta lag 2008 måste Gotlands kommun
ta ställning till om distriktssköterskorna ska ändra organisationstillhörighet.
De beslut som tagits under 2006 har medfört att en stor del av hälso- sjukvårdsansvaret har förts över från social- och omsorgsnämnden till hälso- sjukvårdsnämnden i den anda som motionären förslår. Inom social- och omsorgsnämnden
kvarstår efter förändringen ansvaret upp till sjuksköterskenivå i de särskilda
boendena och inom omsorg om funktionshindrade.
Personer som idag bor i särskilda boenden är inte bara äldre utan dessutom
multisjuka och kräver många och kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser över
hela dygnet. Den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan har huvudansvaret för den
enskildes omvårdnad utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det framtida
särskilda boendet kommer även att kräva omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser av
både kvantitet och kvalitet och för den enskilde i ett nära teamarbete. Det gäller
läkarmedverkan, rehabiliterings- sjuksköterske- och omvårdnadsinsatser.
Det finns idag ett välfungerande samarbete mellan social- och omsorgsförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen som regleras med en rad skriftliga avtal och
överenskommelser. Förvaltningen anser att mot bakgrund av ovanstående och att det
pågår en framtidsutredning gällande hälso- sjukvården på Gotland så finns det all
anledning att avvakta innan beslut tas kring sjuksköterskornas
förvaltningstillhörighet.

forts

justerare

Utdragsbestyrkande

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Social- och omsorgsnämnden

25 oktober 2006

Forts SON § 96

Arbetsutskottets förslag till nämnden
Social- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen angående äldreomsorgens sjuksköterskors
förvaltningstillhörighet.

___
Föredragande från förvaltningen, socialdirektör Annica Winberg och
äldreomsorgschef Lena Lager, redogör vid nämndens sammanträde för
förvaltningens förslag till yttrande och faktaunderlag till detta.
Yrkanden
Inga-Lill Ringbom, c, yrkar att nämnden beslutar att motionen anses besvarad i
avvaktan på den pågående framtidsutredningen gällande hälso- och sjukvården på
Gotland. Britt-Marie Klintström, c, instämmer i Ringboms yrkande.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ringboms yrkande
och finner att majoritet vunnits för arbetsutskottets förslag.
Social- och omsorgsnämndens beslut
Social- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen angående äldreomsorgens sjuksköterskors
förvaltningstillhörighet.

___
Beslutet meddelas:
Kommunstyrelsen
Lena Lager, SoF

justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2006-12-18

Idrottshall m.m. för funktionshindrade.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2005-12-07

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-11-30, § 369

•

Ledningskontoret 2006-10-16

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-03-06, § 419

•

Kultur- och fritidsnämnden 2006-06-20, § 66

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.

Uppförande av en specialanpassad idrottshall/
styrketräningslokal för personer med funktionshinder
(integrerad med habiliteringens lokaler på Birka).
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.

Personer med handikapp är oftast lågt prioriterade
inom idrottsverksamheten på Gotland. De
idrottshallar som finns är relativt dåligt anpassade
med små omklädningsrum, obefintliga taklyftar samt
fast inredning som är anpassad till personer utan
rullstol. Se bilaga.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2005 - 12 - 07
Namnförtydligande

Lissa Sigrén
Valdemarsgatan 24
Postadress
621 45 VISBY
Adress
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FunkHa Gotland

BAKGRUND
Habiliteringen på Gotland inrymmer både barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna. Inom
habiliteringen finns olika sorters rörelsegrupper som tex. rullstolsgrupper, elhockeygrupper
samt grupper för barn/ungdomar med autismliknande tillstånd.
I en del grupper integreras barn från särskola/grundskola med varandra och vi har även
verksamheter där barn/ungdomar som inte är inskrivna i habiliteringen deltar tillsammans
med inskrivna barn/ungdomar.
Under det senaste året har vi genomfört ett projekt i samarbete med Länsteatern på Gotland –
en uppsättning kallad ”Vågspel”. Barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder (alla
rullstolsburna) genomförde tillsammans med sina assistenter fyra föreställningar där vi utgick
från var och ens rörelseförmåga (se bildbilaga).
Idén eller visionen om en idrottshall, i kombination med en styrketräningslokal som i första
hand är byggd utifrån de behov som personer med funktionshinder har, föddes efter att vi
bedrivit verksamhet i gymnasieskolans idrottslokaler under några år. Utnyttjandet av lokalen
har kunnat ske en eftermiddag/vecka då all personal på skolan har arbetsplatsträffar och ingen
verksamhet sker i gymnastiklokalen. Vi har också kunnat utnyttja lokalen ytterligare en
timme per vecka efter skolans slut.
Intensivträning i grupp blir mer och mer vanlig inom habiliteringens verksamhet. Detta ställer
krav på utrymme och ändamålsenliga lokaler. Idag saknas den form av lokal på Gotland.
Många barn och ungdomar har idag svårt att delta i den ordinarie idrottsundervisningen på
skolan av olika skäl och många skulle må bra av att träna i mindre grupper. Den kompetens
man som sjukgymnast och arbetsterapeut inom habiliteringen har kan indirekt komma en
mängd grupper tillgodo. Den kunskap och erfarenhet man får när man arbetar nära personer
med funktionsnedsättning är mycket gedigen och klart användbar i många andra
sammanhang.
Inom habiliteringen ser vi en snabbt ökande diagnosgrupp inom det neuropsykiatriska
området (Aspberger, DAMP, ADHD) som ställer andra krav på lokaler än vad vi har idag.
De idrottsanläggningar som finns saknar bl.a. taklyftar, funktionella omklädningsrum samt
anpassade redskap och andra inventarier. Personer med funktionshinder har ofta svårt att
integrera sig i olika fritidsaktiviteter pga. tillgängligheten eller avsaknad av tillgänglighet. Det
är också svårt att få tid i de befintliga idrottshallarna och speciellt under dagtid då de flesta
hallarna är upptagna av skolornas idrottsverksamhet.
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FunkHa Gotland

SYFTE
Det finns många olika syften med en specialanpassad idrottshall i kombination med en
specialanpassad styrketräningslokal.
1. En specialanpassad idrottshall skulle i första hand rikta sig till personer med
funktionshinder. Lokalen skall var öppen för främst barn och ungdomar med
funktionshinder, men även för andra grupper i alla åldrar med någon form av handikapp.
2. En omvänd integrering med bl.a. grundskolan. Grupper skulle kunna bildas med tex. barn
och ungdomar som har svårt att delta i den ordinarie undervisningen i idrott.
3. Stress hos barn och ungdomar är ett växande problem där habiliteringen kan göra en stor
insats i form av kognitiv terapi i grupp.
4. Ge personer med funktionshinder möjlighet att delta i idrotter på samma villkor som
övriga människor i samhället. Utvecklingspotentialen för den här gruppen av människor är
enorm om bara möjligheten ges.
5. Ge personer med nedsatt kognitiv förmåga en möjlighet att träna upp ett kroppsligt
självförtroende.
6. Erbjuda en meningsfull fritid i form av idrott och styrketräning för vuxna omsorgstagare
där träningen även bidrar med en social aktivitet och en uttrycksmöjlighet.
7. Barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder skulle kunna få behandling i form av
intensivträning. Behandlingstyper som tex. ”Move and Walk” efterfrågas av både barn
och vuxna och en specialanpassad idrottshall skulle kunna öppna möjligheten att bedriva
liknande intensivbehandlingar på Gotland.
8. Utöka antalet barn och ungdomar som kan få tillgång till elhockeyträning (se bildbilaga).
Idag har vi endast en grupp pga. att vi inte har tillgång till lokal. Vi har sex elhockeybilar,
till ett värde av 300.000:-, som är inköpta för stiftelsepengar.
9. Samarbete mellan olika yrkesgrupper och verksamheter.

10. En idrottshall för personer med funktionshinder går i linje med habiliteringens
verksamhetsplan.
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MÅL
Målet med en specialanpassad idrottshall i kombination med en specialanpassad
styrketräningslokal är en omvänd integrering. Detta innebär att idrottsanläggningen i första
hand skall rikta sig till personer med olika former av handikapp, men att målet är en
integrering med andra verksamheter som tex. ideella idrottsföreningar, grundskola,
pensionärsföreningar m.fl.
Målet med mindre grupper för barn och ungdomar är att bygga upp självförtroende i idrott,
hälsa och motorik och på sikt kunna delta i den ordinarie idrottsundervisningen.
Målet är att utöka antalet grupper i elhockey samt att bilda ett Gotlandslag i sporten och ha ett
utbyte med olika fastlandslag.
Målet är idrott på lika villkor.

MÅLGRUPPER
Exempel på målgrupper som kan vara aktuella är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Barn och ungdomar med rörelsehinder.
Unga vuxna, vuxna och äldre med rörelsehinder.
Barn och ungdomar med överviktsproblematik.
Barn och ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning
Äldre med behov av förebyggande rörelse- och balansträning
Barn, ungdomar och vuxna med autism eller autismliknande tillstånd.
Barn och ungdomar som av olika anledningar har svårt att delta i ordinarie
idrottsundervisning.
Personer under rehabilitering och habilitering som är i behov av intensivträning.

NYTTOASPEKTER
En specialanpassad idrottshall skulle bidra till att vi på Gotland skulle kunna genomföra tex.
intensivbehandlingar och framför allt behandling i grupp.
Habiliteringen skulle kunna ge fler barn och vuxna med funktionshinder möjlighet att träna
under mycket bra och ändamålsenliga förhållanden och under professionell ledning.
Genom att erbjuda den växande gruppen av äldre träningsmöjligheter i förebyggande syfte
skulle idrottshallen bidra till en besparing inom HSF (hälso- och sjukvårdsförvaltningen) på
lång sikt.
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PROFILERING
Projektet kommer att marknadsföras genom olika reportage i tidningar och radio. Eftersom
habiliteringen på Gotland hela tiden profilerar sig på olika sätt finns det ett massmedialt
intresse för nya projekt.
Människor med olika former av funktionsnedsättningar är den grupp som väldigt ofta kommer
i andra hand i samhället. Genom att bidra till projektet hjälper varje bidragsgivare till att lyfta
fram den här mycket viktiga verksamheten.

SAMARBETSPARTNERS
Inga samarbetspartners finns än så länge till projektet.

TIDSPLAN
Under våren och hösten 2005 kommer stiftelsepengar och sponsorer att sökas för projektet.

RESURSER
Inga kalkyler har tagits fram vad det gäller kostnaden för den tänkta hallen.
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-30
2006-11-20

Ks § 369
Au § 310

Medborgarförslag. Idrottshall m.m. för funktionshindrade
KS2005/0522-72
- Medborgarförslag 2005-12-07
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-03-06, § 419
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-06-20, § 66
- Ledningskontoret 2006-10-16

Lissa Sigrén har i medborgarförslag föreslagit att kommunen ska inrätta en
idrottshall eller styrketräningslokal som är specialanpassad för personer med
funktionshinder. Hon bifogar en beskrivning av projektet FunkGa Gotland som
syftar just till byggande av en specialanpassad idrottshall i kombination med en
specialanpassad styrketräningslokal.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att frågan utreds. En specialanpassad
idrottshall och styrketräningslokal bör vara en angelägenhet för flera nämnder;
hälso- och sjukvårdsnämnden som har ansvar för habilitering och rehabilitering av
personer med funktionshinder, men också barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat verka för tanken om och när en ny arena
projekteras och föreslår att förslaget därmed anses besvarat.
Ledningskontoret hänvisar kortfattat till författningskrav * på tillgänglighet till
lokaler dit allmänheten har tillträde och föreslår att medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för att beaktas i fortsatt planering av omeller nybyggnad av olika anläggningar.
* Förordning (1994:1215) som utfärdats med stöd av lagen (1994:847) om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk m.m.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att beakta förslagsställarens
synpunkter på tillgänglighet i såväl befintliga idrottsanläggningar som vid
planeringen av nya.

2006-10-16
Dnr KS 2005/0522-72
Ledningskontoret
Eva Sellberg

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Handikappanpassad
idrottshall/styrketräningslokal

Lissa Sigrén har i medborgarförslag anfört följande
”Uppförande av en specialanpassad idrottshall/styrketräningslokal för
personer med funktionshinder”.
Följande motivering lämnas:
Personer med handikapp är oftast lågt prioriterade inom idrottsverksamheten
på Gotland. De idrottshallar som finns är relativt dåligt anpassade med små
omklädningsrum, obefintliga taklyftar samt fast inredning som är anpassad till
personer utan rullstol. Ett dokument bifogas med närmare beskrivning av
utvecklingsbehov och möjligheter.
Av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut framgår att en specialanpassad
idrottshall/styrketräningslokal för personer med funktionshinder bör vara en
gemensam angelägenhet för flera förvaltningar. Nämnden föreslår att
möjligheterna utreds så att inom kommunen skapas en
idrottshall/styrkträningslokal som är tillgänglig för i första hand personer med
olika former av funktionshinder, och där de kan utöva de idrotter som är i
behov av till exempel hockeyträning med elhockeybilar.
Av kultur- och fritidsnämndens beslut framgår att om och när en ny arena
projekteras verka för att förslagsställarens synpunkter beaktas.
Nationella handlingsplanen för handikappolitiken 2000 – ”Från patient till
medborgare” har bl.a. lyft fram behovet av ett tillgängligare samhälle för att
ge personer med olika funktionshinder förutsättningar att delta i olika
aktiviteter på lika villkor. Tillgänglighetsaspekterna har förstärkts i plan- och
bygglagen.
Kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga regleras i
Byggnadsförordningen. Där anges bl.a. i 12 § under rubriken Nya byggnader:
”Byggnader, som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka
allmänheten har tillträde, skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt
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att bostäder och lokaler är tillgängliga för och kan användas av personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. -------”
I Boverkets byggregler ges närmare föreskrifter för utformning i dessa
hänseenden. Samhällets tillsyn vid byggandet utövas genom
Byggnadsnämnden. Det åligger den byggande att i en kontrollplan bl.a.
verifiera att bestämmelserna uppfylls. Det kan då krävas att en s.k. särskild
sakkunnig anlitas beträffande tillgängligheten. Då bestämmelserna uppfylls
ska Byggnadsnämnden utfärda et s.k. slutbevis.
Ledningskontoret föreslår att förslagställarens synpunkter överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för att beaktas i fortsatt planering av omrespektive nybyggnad av olika anläggningar.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att beakta förslagställarens
synpunkter angående tillgänglighet i planering av olika idrottsanläggningar.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

6 mars 2006

HSN § 419. Remiss Medborgarförslag: Handikappanpassad idrottshall/styrketräningslokal
–

HS 2005/0141 (KS 2005/0522-72), yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
- Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen som svar på medborgarförslaget
- Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att möjligheterna utreds så att inom
kommunen skapas en idrottshall/styrketräningslokal som är tillgänglig för i
första hand personer med olika former av funktionshinder, och där de kan
utöva de idrotter som de är i behov av som till exempel hockeyträning med
elhockeybilar.
Bakgrund: Delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade i hela samhället är
grunden för FN:s standardregler och den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. I FN:s konvention om barnets rättigheter står att varje barn med
fysisk eller psykisk handikapp har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som
möjliggör dess aktiva deltagande i samhället.
Utifrån dessa grunder är det självklart att personer med funktionshinder och
som bor på Gotland ska ha tillgång till en anpassad idrottshall och styrketräningslokal där de kan träna på samma villkor som andra personer. Dessutom
har personer med funktionshinder ofta ett stort behov av fysisk träning inte
bara för sitt välbefinnande utan även för att bibehålla eller öka sin funktionsförmåga.
En specialanpassad idrottshall/styrketräningslokal för personer med funktionshinder bör vara en gemensam angelägenhet för flera förvaltningar. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att personer med funktionshinder får
tillgång till habilitering och rehabilitering där fysisk träning är en del, Kultur
och fritids förvaltningen har ett ansvar för att idrottsanläggningar och styrketräningslokaler är tillgängliga och Barn och utbildningsförvaltningen ansvarar
för att alla barn och ungdomar har möjlighet att delta i idrottsundervisningen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att man utreder möjligheterna att
inom kommunen skapa en idrottshall/styrketräningslokal som är tillgänglig för
i första hand personer med olika former av funktionshinder och där det kan
utöva de idrotter som de är i behov av som till exempel hockeyträning med
elhockeybilar.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2006-06-20

KFN § 66
Medborgarförslag angående uppförande av idrottshall/styrketräningslokal
för funktionshindrade
Dnr 2005/271
Fritidsavdelningen 2006-06-07

Lissa Sigrén föreslår i ett medborgarförslag att en specialanpassad idrottshall/
styrketräningslokal för personer med funktionshinder uppförs. Förslagställaren
hävdar att personer med handikapp är lågt prioriterade inom idrottsverksamheten på Gotland. De idrottshallar som finns har små omklädningsrum och
saknar taklyftar och annan fast inredning som är anpassad till personer med
funktionshinder.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
•

____

Att om och när en ny arena projekteras verka för att förslagsställarens
synpunkter beaktas. I och med detta får medborgarförslaget anses besvarat.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 13

2006-12-18

Beläggning på gångstigen på Kyrkberget.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-05-16

•

Kommunstyrelsens förslag 2006-11-30, § 370

•

Ledningskontoret 2006-11-13

•

Tekniska nämnden 2006-10-25, § 245

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 föreslår att den upptrampade stigen på Kyrkberget mellan Norderklint och Kyrktrappan beläggs
med asfalt eller stensätts så att den blir tillgänglig även
för rörelsehindrade och småbarnsföräldrar m barnvagn.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Platsen är en av Visbys vackraste och mest
besökta. Alla kryssningsturister och stadsvandrare
blir guidade dit för att beundra utsikten. Stigen är
ojämn och stenar och trädrötter gör den riskabel att
använda, särskilt vid regnigt väder. Där finns några
bänkar utplacerade, en av de som bäst behöver vila
benen har svårt att ta sig dit.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2006 - 05 - 16 Namnförtydligande
Adress

Nygtan 53 A
621 56 Visby

Postadress

Klara Björkman

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-30
2006-11-20

Ks § 370
Au § 311

Medborgarförslag. Beläggning på gångstigen på Kyrkberget
KS2006/0266-31
- Medborgarförslag 2006-05-15
- Tekniska nämnden 2006-10-25, § 245
- Ledningskontoret 2006-11-13

Klara Björkman har i medborgarförslag föreslagit att den upptrampade stigen
mellan Norderklint och kyrktrappan på kyrkberget i Visby ska asfalteras eller
stensättas så att den blir tillgänglig också för rörelsehindrade personer och
personer med barnvagn.
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget. Ledningskontoret instämmer.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget bifalls i enlighet med tekniska nämndens förslag.

2006-11-13

1(1)
Dnr KS 2006/0266-31

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Beläggning av gångstigen på Kyrkberget
Klara Björkman har i medborgarförslag föreslagit att stigen på Kyrkberget
som går mellan Norderklint och Kyrktrappan beläggs med asfalt eller
stensätts så att den blir tillgänglig även för rörelsehindrade personer och
småbarnsföräldrar med barnvagn.
Tekniska nämnden har i yttrande tillstyrkt Klara Björkmans förslag och att
beslutat att utformningen görs i enlighet med tekniska förvaltningens föreslag.
Förvaltningen har föreslagit att stigen breddas till ca 1,5 meter och ges en
tätpackad grusbeläggning för att passa in i området.
Ledningskontoret delar Klara Björkmans och tekniska nämnden uppfattning
att den välanvända stigen är i behov av åtgärder för att förbättra
framkomligheten. För att i den känsliga miljön inte förändra områdets
karaktär mer än nödvändigt får de av tekniska förvaltningen förslagna
åtgärderna anses väl avpassade.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget tillstyrks i enlighet med tekniska nämndens förslag.
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

2006-10-25
Dnr TN 2006/0964 00

TN § 245 Medborgarförslag. Beläggning på gångstigen på
Kyrkberget
Tekniska förvaltningen 2006-09-22
Au § 207

Klara Björkman föreslår i ett medborgarförslag att den upptrampade stigen
på Kyrkberget mellan Norderklint och Kyrktrappan beläggs med asfalt
eller stensätts så att den blir tillgänglig även för rörelsehindrade personer
och småbarnsföräldrar med barnvagn.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Tekniska förvaltningen har studerat området och anser att sträckan mellan
kyrktrappan och vägen Norderklint kan vara i behov av en åtgärd som kan
underlätta framkomligheten. I dag finns en djup trampad stig på denna
sträcka.
Stigen bör få en breddning till 1,2 eller 1,5 m och utgöras av
grusbeläggning för att passa in i området. Med tanke på tillgänglighet skall
ytan vara tät och väl packad. Beräknad kostnad för detta arbete är
30 000-50 000 kronor.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen tillstyrks medborgarförslaget i enlighet med
förvaltningens förslag till utformning.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 14

2006-12-18

Utvärdering av försöksverksamhet med
medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-11-30, § 375

•

Ledningskontoret 2006-11-08

•

Bakgrund: Ledningskontoret 2006-02-26

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-11-30
2006-11-20

Ks § 375
Au § 316

Utvärdering av försöksverksamhet med medborgarförslag
KS2006/0531-10
- Ledningskontoret 2006-11-08

Kommunfullmäktige beslöt i april 2004 att utnyttja möjligheten i kommunallagen
att ge kommunmedlemmarna initiativrätt i form av s.k. medborgarförslag. Det
skedde genom en ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning som gäller t.o.m.
utgången av 2006. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utvärdera försöksverksamheten.
Ledningskontoret lämnar en kortfattad statistisk beskrivning av verksamheten och
föreslår att försöket ska fortsätta ytterligare två år, om än i något ändrade former.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Försöksverksamheten med medborgarförslag förlängs att gälla t.o.m.
31 december 2008.

•

30 a § Kommunfullmäktiges arbetsordning ska ha följande lydelse fr.o.m.
1 december 2006:
30 a § Den som är folkbokförd i Gotlands kommun får väcka ärende hos kommunfullmäktige (medborgarförslag). Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
medborgarförslag.
Medborgarförslaget skall inges på blankett som tillhandahålls av kommunen och vara
egenhändigt undertecknat.
Medborgarförslag väcks genom att det ges in till kommunstyrelsens kansli eller inlämnas
till kommunfullmäktiges presidium vid ett fullmäktigesammanträde.
När ett medborgarförslag beretts färdigt, skall förslagsställaren underrättas om när det ska
behandlas.
Kommunstyrelsen skall till kommunfullmäktige två gånger varje år redovisa
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen bör göras vid
kommunfullmäktiges sammanträden i februari och augusti.

RAPPORT/UTLÅTANDE
8 november 2006

1(7)
Dnr:

Ann Egefalk

Kommunstyrelsen

Försöket med införande av medborgarförslag
Fullmäktige beslöt i april 2004 (§ 64) att utnyttja möjligheten i kommunallagen att ge
kommunmedlemmarna initiativrätt - d.v.s. rätt att, på samma sätt som de folkvalda,
väcka ärenden i kommunfullmäktige - och införde under en begränsad tid systemet
med medborgarförslag. Det skedde genom en ändring av kommunfullmäktiges
arbetsordning som gäller t.o.m. 2006 års utgång. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att
utvärdera försöksverksamheten.
Bakgrunden var ett antal motioner som kunde sägas handla om åtgärder för att öka
valdeltagandet. En av motionerna tog dock speciellt sikte på ett försöksvis införande
av medborgarförslag. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp,
”Demokratigruppen”, som bl.a. föreslog införande av systemet under fyra år.
Ledningskontoret redogjorde i utlåtande över förslaget för dess innebörd och
eventuella konsekvenser. Det utlåtandet ligger till grund för föreliggande
”utvärdering”. (Bilaga 1)
Förslagsrätten för kommunmedlemmarna är, som nämnts, inte obligatorisk i
lagstiftningen, utan kräver kommunfullmäktiges eget ställningstagande. Frågan är
inte okontroversiell och kommuner och landsting har agerat olika.
Formella regler för medborgarförslag
Den medborgerliga initiativrätten har samma räckvidd som fullmäktigeledamotens
egen. Någon möjlighet att individuellt pröva om ärendet får väckas får enligt
propositionsitionen inte förekomma. Precis som övriga ärenden i fullmäktige ska
medborgarförslagen beredas av den nämnd ”till vilket ärendet hör” och styrelsen
yttra sig. Samma önskvärda handläggningstid som gäller motioner finns angiven; en
motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid
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beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Rätten avser alla, utan åldersbegränsning, som är folkbokförda i kommunen.
Genom att den inte är försedd med yttranderätt är förslagsrätten stympad; förslagsställaren kan inte kunna argumentera för sin sak och förlorar därför möjlighet att
påverka beslutsförslaget.
Om ett medborgarförslag väckts av någon enskild i en fråga som skall handläggas av
en nämnd kan fullmäktige besluta att överlämna frågan till berörd nämnd för vidare
handläggning.
Praktisk hantering
Möjligheten innebär att den som är folkbokförd i Gotlands kommun lämnar ett
förslag på en speciell blankett (som också finns tillgänglig på kommunens hemsida)
till kommunfullmäktige. Förslaget remitteras av kommunstyrelsens kansli i förekommande fall till berörd nämnd. Förslaget och yttrande hanteras därefter på
sedvanligt sätt av kommunstyrelsen. Inför behandlingen i kommunfullmäktige
orienteras förslagsställaren om att det är dags och hälsas välkommen till sammanträdet. Förslagsställaren har inte yttranderätt.
Väntade förändringar - kanske
Finansdepartementet presenterade i slutet av januari ett där utarbetat förslag
(Ds 2005:58) om ändringar av bestämmelserna. Förslaget har, såvitt är känt,
remissbehandlats men någon proposition i ämnet är inte presenterad. Ovisst är
därmed vad som händer med förenklingarna, som i korthet är:
Finansdepartementet konstaterar (vad som också framförts under den
ursprungliga remissbehandlingen…) att kravet på behandling i fullmäktige
skapar problem, eftersom många medborgarförslag handlar om sådant, som
normalt inte avgörs av fullmäktige, vilket också leder till onödig admnistration
och därmed kostnader. Bestämmelsen bör därför ändras så att fullmäktige får
möjlighet att delegera medborgarförslag till styrelsen eller en berörd nämnd.
Ändringen innebär att medborgarförslag även fortsättningen väcks i fullmäktige. Därmed behålls det symboliska värdet av att medborgarförslagen väcks i
kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige måste då inledningsvis
bestämma om ett inlämnat medborgarförslag ska avgöras av fullmäktige själv,
styrelsen, eller av en berörd nämnd. I normalfallet torde det vara oproblematiskt. Frågor av vardagsnära och konkret natur kan avgöras i berörd nämnd
medan förslag av principiell beskaffenhet eller större vikt för kommunen ska
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avgöras av fullmäktige. För att komma undan kommunallagens krav på
beredningstvång föreslås ett undantag som ger fullmäktige rätt att besluta om en
delegering av beslutsrätten för ett medborgarförslag utan föregående beredning. Skulle
det uppstå oklarhet var ett medborgarförslag ska avgöras kan fullmäktige låta
styrelsen eller en nämnd bereda beslutet.
Övriga förslag: Medborgarförslag ska avgöras inom ett år från det att det väcktes.
Minst två gånger om året ska styrelsen och nämnderna informera fullmäktige om
handläggningen av medborgarförlaget. Medborgarförslag ska inte kunna delegeras till
tjänsteman utan måste bli föremål för politiskt avgörande. Om fullmäktige medgivit det
får styrelse och nämnder får laglig rätt att låta den som väckt ett medborgarförslag
närvara vid överläggningen då förslaget behandlas. Fullmäktige ska, genom kompletteringar i reglementena, ange hur nämndernas behandling av medborgarförslag ska ske.
Väckta medborgarförslag
Bilaga 2: förteckning med översiktlig analys av förslagen.
Under perioden (t.o.m. 8 november) har 98 förslag inlämnats. 25 förslag under 2004
(andra halvåret), 29 under 2005 och 2006, 44 stycken.
Medborgarna har varit flitigare än fullmäktige själva, som under den aktuella
perioden väckt 67 motioner och ställt 89 interpellationer.
Att göra någon djupare klassificering har inte ansetts nödvändigt. Försöksperioden
är också så pass kort, att fullmäktige troligen kan erinra sig de flesta förslag.
Påfallande är emellertid att ca en tredjedel, 30%, av förslagen rör Trafikfrågor (trafik
och kollektivtrafik med tonvikt på det förra. 18% avser förslag som kan anses avse
”Stadsbyggnad”; den yttre miljön. Att dessa kategorier omfattar nästan hälften av
antalet förslag visar kommunmedlemmarnas intresse för den fysiska miljön.
Om förslag som rör människors välfärd – hälsa, sjukvård och sociala frågor – läggs
ihop motsvarar det ca 12%. Frånvaron av förslag rörande hälso- och sjukvården är
påfallande, liksom förslag som handlar om kultur. Fem förslag, ca o,5%, har tagit
sikte på idrott och fritid.
Förslagen avser i flertalet fall önskemål om förändringar i vardagsmiljön. Det ligger
nära till hands att beteckna åtskilliga av dem som ”kundsynpunkter”. Merparten av
just de förslagen, de som kategoriserats som ”trafik och stadsbyggnad” är rena
nämndfrågor. Förslagen inom sektorn ”vård och omsorg” är i några fall av den
arten, men de flesta har större räckvidd. Några förslag rör frågor som ligger utanför
den kommunala kompetensen.
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Med något undantag kommer förslagen från olika personer. Det som inträffat i några
kommuner, att en person ”överöste” kommunfullmäktige med förslag, har inte sin
motsvarighet här. Gissningsvis har några förslag väckts av barn och ungdomar.
Några anställda har utnyttjat möjligheten.
Alla förslag får anses vara positiva; d.v.s. konstruktiva, förslag på förändringar eller
förbättringar. Uppfattningarna om nödvändigheten att göra förändringen kan givetvis gå isär, men den sammanfattande bedömningen är ändå att kommunmedlemmarna tagit till sig möjligheten på ett seriöst sätt.
Och det har Gotlands kommun också gjort. I den bemärkelsen att medborgarförslagen handlagts lika formellt korrekt som motioner. Det innebär att handläggningstiden blir relativt lång. Men det måste ändå framhållas, att en process om
omfattar två nämnder och kommunfullmäktige tar tid.
Handläggningstid
Hittills (per kommunfullmäktige oktober 2006) har 75 av förslagen behandlats; några
är på väg från kommunstyrelsen till fullmäktige. Handläggningstiden för dessa har
inte räknats med. Nämnderna har föredömligt yttrat sig inom föreskrivna tider. Fem
förslag från 2005 har ännu inte behandlats. För en knapp handfull förslag kommer
ett-årsgränsen att passeras.
Med mycket översiktliga beräkningar har den genomsnittliga handläggningstiden
för hittills (per kommunfullmäktige oktober 2006) behandlade förslag varit drygt 6
månader. (408 månader och 63 förslag). Handläggningen omfattar då i de flesta fall
beredning och behandling i facknämnd och kommunstyrelsen. Målet, att medborgarförslaget ska vara behandlat inom ett år, får därmed sägas ha hållits.
Behandling – resultat
Merparten av förslagen har inte lett till någon ytterligare åtgärd; av behandlade
förslag har 29 avslagits och 19 ansetts besvarade med den redogörelse i frågan som
lämnats. 16 förslag har bifallits eller överlämnats för vidare utredning.
Sju förslag har kommunfullmäktige tillmötesgått helt eller delvis, t.ex. belysning vid
Kruttornet, åtgärder för att förbättra sikten för cyklister i Terranova-rondellen,
skyltad cykelslinga i Visby och utomhusklocka vid Östercentrum. Förslag om FixarMalte – ett förslag som också väckts i motion – ska utredas, liksom förslag om
utsändning av fullmäktiges sammanträden på Internet. Förslag om graffitiväggar har
överlämnats till kultur- och fritidsnämnden att bedöma. Förslag – om en
”Välkommen-till-Gotland-skylt” har genomförts, men rätteligen ska dock framhållas
att det initiativet föregåtts av synpunkter från en kommunmedlem.
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Bedömning
Av kommundemokratikommitténs förslag var medborgarförslag ett av de få
(SOU 2001:48) som genomfördes. I yttrande över det betänkandet (2001-09-22) ställde

sig Gotlands kommun tveksam till många av kommitténs förslag, inte minst därför
att de grundade sig på en, som kommunen ansåg, bristfällig analys och ett
konstruerat motsatsförhållande mellan folkvalda och kommunmedlemmar. Den
finska modellen ansågs vara bättre anpassad till svenska kommunala vardagen än
kommitténs förslag 1. På det sättet kunde förslagen göras till föremål för motioner
eller interpellationer, utan att fullmäktige behövde ta ställning till varje enskild brev
eller ärende. Att ge kommunmedlemmar initiativrätt hade kommunen i och för sig
inte något emot. Förslaget borde dock analyseras ytterligare och möjligheten i första
hand hänvisas till nämndnivå.
I utlåtande över Demokratigruppens förslag om införande av medborgarförslag i
Gotlands kommun resonerade ledningskontoret om tänkbara konsekvenser. Några
har infriats; de flesta inte.
I propositionen om bl.a. medborgarförslag (2001/02:80) ansågs det vara ett sätt att
minska avståndet mellan väljare och folkvalda, och samtidigt vitalisera fullmäktige,
genom att locka fler århörare till sammanträdena. Statsmakten har klätt den införda
möjligheten i stora ord och i realiteten lagt ansvaret för vitaliseringen på invånarna;
inte de folkvalda. Så enkel är inte relationen folkvalda och allmänhet att den
påtagligt skulle förändras genom införande av medborgarförslag. Skulle systemet ha
”missbrukats”, vilket skett i flera kommuner, skulle det troligen lett till att frågan om
att permanenta verksamheten inte skulle övervägas.
Det finns, enligt ledningskontoret, anledning att avdramatisera medborgarförslaget
och ge frågan andra proportioner. Försöksverksamheten har visat att det finns ett
intresse av att ha en officiell kanal till de förtroendevalda och att det finns
engagerade kommunmedlemmar som gärna kommunicerar sina idéer och fäster
uppmärksamheten på sådant, som de anser behöver förändras. Att det funnits
formella former för initiativet har inte avsträckt och kanske också förmedlat intrycket
att förslaget kommer att tas på allvar och behandlas seriöst. Den formella
handläggningen kan, även om den anses otymplig, också ha en positiv effekt för
både förslagsställaren, som får se sitt förslag seriöst behandlat, och för kommunen.
För kommunen innebär det en pedagogisk vinst, eftersom den får tillfälle att i

1

Den innebar att kommuninvånarna har rätt att komma med initiativ i frågor som rör
kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder som vidtagits med
anledning av ett initiativ och fullmäktige ska minst en gång om året underrättas om de
initiativ som tagits i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet
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skriftlig form förklara motiven för sitt ställningstagande för både förslagsställaren
och allmänheten.
S l u t s a t s e n av försöksverksamhet är att kommunmedlemmarna använt sig av
möjligheten på ett konstruktivt sätt, att många av förslagen avser frågor som tillhör
en nämnds ansvarsområde, att handläggningen kan uppfattas onödigt lång, eftersom
den ska vara dokumenterad, men att det i sig kan vara en fördel. De förslag som
väckts har inte varit kontroversiella eller partiskiljande. Ingen har överutnyttjat
systemet. Vissa konkreta tips till förbättringar i stadsmiljön har medborgare till
upphovsmän. Merparten av förslagen har avslagits eller besvarats med en redogörelse för förhållandena..
Hur förslagsställarna ställer sig till behandlingen har inte undersökts men är förvisso
inte ointressant. En slutsats någon skulle kunna dra av det faktum att merparten av
förslagen inte bifallits är att förslagen ”slår in öppna dörrar” och producerar
erfarenheten att det ”ändå inte lönar sig…” Förslagsrätten kan emellertid inte ses
som en begäran om tips på vad kommunen ska göra.
Resonemanget ovan talar för att verksamheten ska få fortsätta ytterligare ett par år
men i en annan form. Endera fortsätter verksamheten som nu i avvaktan på –
förhoppningsvis - ny lagstiftning, eller utnyttjas möjligheten att överlämna
medborgarförslag i rena nämndfrågor till berörd nämnd. Därmed skulle rutinen vara
följande: Inlämnade medborgarförslag (ärenden) upptas i kommunfullmäktiges
kallelse och fullmäktige avgör vid sammanträdet om ärendet ska överlämnas till
nämnd eller beredas ytterligare. I det senare fallet remitteras det till kommunstyrelsen för beredning. Det kan också överlämnas till kommunstyrelsen i dess
egenskap av nämnd. I övrigt gäller samma rutiner och förteckning över medborgarförslag under beredning rapporteras till kommunfullmäktige i enlighet med
bestämmelsen i arbetsordningen. Arbetsordningen bör dock kompletteras med en
punkt som säger att förslagsställaren ska underrättas om när ärendet kommer att
behandlas, oavsett det är kommunfullmäktige eller nämnd.
Förslag till beslut:
x

Försöksverksamheten med medborgarförslag förlängs att gälla t.o.m.
31 december 2008.

x

30 a § Kommunfullmäktiges arbetsordning ska ha följande lydelse fr.o.m.
1 december 2006:
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Medborgarförslag
30 a § Den som är folkbokförd i

30 a § Den som är folkbokförd i

Gotlands kommun får väcka ärende hos Gotlands kommun får väcka ärende hos
kommunfullmäktige (medborgar-

kommunfullmäktige (medborgar-

förslag). Ämnen av olika slag får inte

förslag). Ämnen av olika slag får inte

tas upp i samma medborgarförslag.

tas upp i samma medborgarförslag.

Medborgarförslaget skall inges på

Medborgarförslaget skall inges på

blankett som tillhandahålls av

blankett som tillhandahålls av

kommunen och vara egenhändigt

kommunen och vara egenhändigt

undertecknat.

undertecknat.

Medborgarförslag väcks genom att det

Medborgarförslag väcks genom att det

ges in till kommunstyrelsens kansli

ges in till kommunstyrelsens kansli eller

eller inlämnas till kommunfullmäktiges inlämnas till kommunfullmäktiges
presidium vid ett fullmäktige-

presidium vid ett fullmäktige-

sammanträde.

sammanträde.

När ett medborgarförslag beretts

När ett medborgarförslag beretts

färdigt, skall förslagsställaren

färdigt, skall förslagsställaren

underrättas om när kommun-

underrättas om när det ska behandlas.

fullmäktige kommer att behandla
ärendet.
Kommunstyrelsen skall till kommunKommunstyrelsen skall till kommunfullmäktige två gånger varje år redovisa
medborgarförslag som inte har beretts
färdigt. Redovisningen bör göras vid
kommunfullmäktiges sammanträden i

fullmäktige två gånger varje år redovisa
medborgarförslag som inte har beretts
färdigt. Redovisningen bör göras vid
kommunfullmäktiges sammanträden i
februari och augusti.

februari och augusti.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör
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Ärende

Beslutsdag

§

Beslut

Tid

TK

SB

Idr

SOC

HoS

GoKo

KS 2004/0314

2004-07-06

Byt namn på Fiskargränd

A

2004-12-13

225

Avslag

5

KS 2004/0317

2004-07-14

Förbindelseväg mellan vissa gator i norra Visby

A

2005-02-14

12

Avslag

6

KS 2004/0319

2004-07-21

Sänkt reseersättning som besparingsåtgärd

A

2005-02-14

17

Avslag

6

KS 2004/0320

2004-07-22

Mobilt team för svårt sjuka i hemsjukvård

A

2004-11-29

204

Besv

4

KS 2004/0321

2004-07-23

Gratis mark till inflyttande

A

2005-02-14

15

Avslag

7

KS 2004/0322

2004-07-23

Utred systemet med köp-och-sälj

A

2004-12-13

224

Avslag

5

1

KS 2004/0323

2004-07-23

Oberoende utredning för förslag på besparingar

A

2004-12-13

223

Besv

5

1

KS 2004/0324

2004-07-26

Trafikproblem längs Palissadgatan och Gutebacken

A

2005-03-21

39

Avslag

7

KS 2004/0326

2004-07-29

Näringsrik skolmat, frukt till mellanmål

A

2004-12-13

222

Besv

5

KS 2004/0327

2004-07-29

Problemet med påverkade ungdomar

A

2005-04-25

74

Besv

9

KS 2004/0328

2004-07-29

Ha kvar försvaret på Gotland

A

2005-02-14

16

Avslag

7

KS 2004/0335

2004-08-10

Behåll tre ambulanser

A

2006-03-20

31

Besv

7

KS 2004/0361

2004-08-25

Tag bort alla enkelriktningar i Visby innerstad

A

2005-03-21

41

Besv

7

1

KS 2004/0360

2004-08-25

Inför avgift för trafik till innerstaden

A

2005-03-21

40

Avslag

7

1

KS 2004/0362

2004-08-25

Utvidga verksamheten i Botaniska trädgården

A

2005-02-14

13

Avslag

6

KS 2004/0364

2004-08-31

Minskad förtroendemannaorganisation

A

2004-11-29

205

Avslag

3

KS 2004/0368

2004-09-03

Tillåt inte torghandel vid Katträngen i Visby hamn

A

2005-02-14

14

Avslag

6

1

KS 2004/0369

2004-09-06

Synpunkter på planerad vindkraftpark i Klintehamn

A

2005-02-14

18

Besv

6

1

KS 2004/0426

2004-10-06

Stäng av vägen över A7-fältet

A

2005-03-21

42

Utredn

6

1

KS 2004/0428

2004-10-07

Bredda och fixa gatubelysning på vägen över A7-fältet

A

2005-03-21

42

Avslag

6

1

KS 2004/0432

2004-10-08

Inrättande av navigatorcentrum (sysselsättning)

A

2005-06-22

101

Besv

9

KS 2004/0444

2004-10-18

Trafikförändring p.g.a.bebyggelse på Slakteritomten

A

2005-04-25

75

Besv

6

ej

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1

2004-10-29

2004-11-16

2004-11-18

2005-01-03

2005-01-10

2005-01-17

2005-03-07

2005-04-05

2005-04-20

2005-04-21

2005-04-21

2005-05-09

2005-05-16

2005-05-16

2005-05-27

2005-06-03

2005-06-17

2005-06-28

2005-06-30

2005-07-20

2005-08-23

2005-09-30

2005-10-06

KS 2004/0472

KS 2004/0495

KS 2004/0497

KS 2005/0001

KS 2005/0005

KS 2005/0013

KS 2005/0114

KS 2005/0166

KS 2005/0192

KS 2005/0194

KS 2005/0195

KS 2005/0239

KS 2005/0256

KS 2005/0257

KS 2005/0272

KS 2005/0286

KS 2005/0300

KS 2005/0316

KS 2005/0319

KS 2005/0332

KS 2005/0355

KS 2005/0398

KS 2005/0409

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Ö
Ö
A
A
Ö
A
A
A

Utsändning av sammanträden över internet

Barnkonsekvensanalyser i beredning av ärenden

Åtgärder i skolan i brottsförebyggande syfte

Inför kommunalt adoptionsbidrag

Samordningen mellan färja och buss

Lagliga graffitiväggar

Gratis kollektivtrafik för föräldrar med barnvagn

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Inrättande av en s k 'Fixarmalte' för äldre

Busslinje till Högklintsområdet

Förbättra sikten för cyklister i Terra Nova-rondellen

Uppskjut övergången till digital TV

Omprövning av beslutet att bygga kongresshallen

Folkomröstning om kongresshallsbygget

Enkelrikta trafiken på Skeppsbron

Skapa ny stadsdel i gammal stil i Visby

Sätt upp sockengränsskyltar

Oro över ungdomars livssituation

Anlägg en cykelslinga i Visby

Sätt upp sockengränsskyltar

Slopa 'Bussiga kortet' för resor i Visby (av hälsoskäl)

Namnbyte på Vårdcentralerna, t.ex. hälsocentral

Om ansvaret för äldre

2006-04-24

2006-03-20

2006-04-24

2006-06-19

2006-06-19

2005-10-24

2005-09-19

2005-09-19

2005-10-24

2005-12-12

2005-11-28

2005-09-19

2006-06-19

2005-11-28

2005-09-19

2005-09-19

2005-06-22

2005-06-22

2005-06-22

2005-02-14

53

32

52

94

92

182

149

150

181

224

209

146

93

208

147

148

104

102

103

19

Avslag

Avslag

Avslag

Bifall

Besv

Avslag

Avslag

Avslag

Avslag

Bifall

Avslag

Utredn

Utredn

Utredn

Utredn

Besv

Avslag

Besv

Besv

Utredn

7

6

8

12

12

5

4

4

6

8

7

5

15

9

8

8

6

7

7

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2005-10-21

2005-10-31

2005-10-31

2005-11-02

2005-11-08

2005-11-17

2005-11-22

2005-12-01

2005-12-08

2006-01-04

2006-01-23

2006-01-31

2006-02-08

2006-02-10

2006-03-10

2006-03-10

2006-03-27

2006-03-27

2006-03-28

2006-03-31

2006-04-05

2006-04-13

2006-04-20

KS 2005/0418

KS 2005/0445

KS 2005/0448

KS 2005/0450

KS 2005/0455

KS 2005/0468

KS 2005/0476

KS 2005/0515

KS 2005/0522

KS 2006/0001

KS 2006/0018

KS 2006/0033

KS 2006/0055

KS 2006/0062

KS 2006/0119

KS 2006/0120

KS 2006/0163

KS 2006/0165

KS 2006/0166

KS 2006/0192

KS 2006/0197

KS 2006/0213

KS 2006/0215

A
A
A
A
A
Ö
A
A
Ö
A
A
A
A
A
A
A
A
Ö
A
A
Ö
A
A

Gotland en GMO-fri zon

Bygg en inomhus Skatehall

Vegetationsrensning vid Stuxgården i Fårösund

Att Lasse Gullin få ge namn åt lokal i kongresshallen

Belysning vid Kruttornets parkering

Trafiksituationen på Strandgatan

Beräkningsgrunden för tomträttsavgäld

Inför vårdnadsbidrag för vård av egna barn

Anlägg handikappanpassad idrottslokal

Städning av stränder som arbetslöshetsprojekt

Förkorta handläggningtiden för medborgarförslag

Utomhusklocka på Östercentrum

Inrättande av medborgarkontor

Övergångsställe på Broväg

Satsa på fiskvård och fisketurism

Vägtunnel till Nordergravar m.m.

Etage över Hemköps parkering

Verka för ett GMO-fritt Gotland

Inrätta en busslinje Själsö/Brisund

Anlägg rasthage för hundar

Bygg nytt badhus - äventyrsbad

Välkommen-skylt vid färja och flyg

Inrätta busslinje till Skarphäll

(KS2006-10-30)

2006-08-21

2006-10-16

(KS2006-10-30)

2006-08-21

2006-08-21

2006-08-21

2006-08-21

2006-08-21

2006-04-24

2006-04-24

2006-08-21

2006-10-16

2006-06-19

2006-03-20

2006-02-20

2006-03-20

2006-06-19

2006-04-24

128

160

127

126

125

124

123

55

56

122

159

88

33

5

34

95

54

Bifall

Besv

Utredn

Avslag

Avslag

Avslag

Besv

Bifall

Besv

Besv

Avslag

Avslag

Bifall

Utredn

Bifall

Besv

Avslag

4

7

5

5

5

6

7

3

3

8

11

7

5

4

5

8

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2006-04-27

2006-05-02

2006-05-10

2006-05-12

2006-05-12

2006-05-15

2006-05-15

2006-05-16

2006-05-16

2006-05-16

2006-05-17

2006-06-01

2006-06-02

2006-06-02

2006-06-27

2006-07-06

2006-07-07

2006-08-03

2006-08-09

2006-09-05

2006-09-07

2006-09-28

2006-10-02

KS 2006/0224

KS 2006/0229

KS 2006/0248

KS 2006/0255

KS 2006/0257

KS 2006/0258

KS 2006/0259

KS 2006/0264

KS 2006/0265

KS 2006/0266

KS 2006/0268

KS 2006/0278

KS 2006/0285

KS 2006/0286

KS 2006/0347

KS 2006/0370

KS 2006/0371

KS 2006/0385

KS 2006/0388

KS 2006/0424

KS 2006/0428

KS 2006/0455

KS 2006/0462

A
A
A
A
Ö
A
Ö
A
A
Ö
A
Ö
A
A
Ö
A
A
A
Ö
Ö
Ö
Ö
A

Övergångsställe och cykelväg vid väg 142

Sänk priset på att åka buss

Skyltar på historiskt intressanta hus mm

Arbetskläder för personal inom barnomsorgen

Bygg badhus i området kring Oscarsstenen

Ta bort träd i Hemse p.g.a. av fåglar

Hastighetsbegränsning vid psykiatriska kliniken

Hastighetsbegränsning vid Follingbo backe

Asfalterad promenadväg runt muren

Stensätt eller asfaltera stigen på Kyrkberget

Gratis sophämtning för bygdegårdsföreningar

Sätt upp sockengränsskyltar

Anlägg en folkpark

Spegelvänd Gotlands kommunvapen

Gotland bör söka ö-status hos EU

Biologisk rening av vatten

Gatunummerskyltar vid kv Stäven

Bojkotta varor m.m. Från Israel

Stimulera varpasporten

Hastighetsbegränsning Apoteksgatan m.m. I Slite

Policy för elektromagnetisk strålning i planeringen

Vägräcke mellan väg och cykelbana i Vibble

Gratis kollektivtrafik

(KS2006-10-30)

(KS2006-10-30)

(KS2006-10-30)

(KS2006-10-30)

2006-10-16

(KS2006-10-30)

(KS2006-10-30)

(KS2006-10-30)

(KS2006-10-30)

2006-10-16

2006-10-16

2006-10-16

(KS2006-10-30)

2006-10-16

165

164

162

163

161

Avslag

Avslag

Besv

Utredn

Bifall - delvis

5

5

5

5

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2006-10-02

2006-10-02

2006-10-09

2006-10-16

2006-10-16

2006-10-16

2006-10-24

KS 2006/0463

KS 2006/0461

KS 2006/0471

KS 2006/0481

KS 2006/0482

KS 2006/0483

KS 2006/0491

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Öppna möten mellan politikerna och medborgarna

Utökade parkeringstider i Visby

Rondell i korsningen Broväg - Norra Hansegatan

Gatubelysning längs Snäckgärdsvägen

Konstutställningarpå lasarettet

Gotland bör söka ö-status hos EU

Tid=Ungefärlig tid från ankomstdatum till KF-behandling

Ej=Ej kommunal fråga

GoKo=Kommunala organisationsfrågor motsv.

HoS=Hälsa och sjukvård

SOC=Sociala frågor och arbetsmarknad

Idr=Idrott

SB=Stadsbyggnad

TK=Trafikfrågor. Kollektivtrafik

Summa

Ö

Officiell flagga för Gotland

408

30

1

1

1

19

5

10

2

11

1

8

1
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Dnr: KS2003/0400-10

Ledningskontoret

Ann Egefalk

Kommunstyrelsen

Införande av medborgarförslag
Arbetsgruppen – Demokratigruppen – har i delrapport föreslagit att medborgarförslag
ska införas och kommunfullmäktiges arbetsordning ändras. Möjligheten föreslås
gälla i fyra år för att därefter utvärderas och eventuellt omprövas. Förslagsrätten
föreslås inte kombineras med yttranderätt. En blankett för medborgarförslaget har
utarbetats men kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att utarbeta den slutliga
versionen. I rapporten redogörs för bakgrunden till och innebörden av den möjlighet
att ge kommunmedlemmar kommunmedlemmar (folkbokförda i Gotlands
kommun) som infördes i kommunallagen fr.o.m. 1 juli 2002.
Arbetsutskottet behandlade förslaget 11 november 2003 (§ 215) och beslöt att
återremittera det till ledningskontoret. Av utskottets behandling kan utläsas att
möjligheterna till avgränsningar skulle undersökas.
Tidigare ställningstaganden
Av kommundemokratikommitténs förslag var medborgarförslag ett av de få
(SOU 2001:48) som genomfördes. I yttrande över betänkandet (2001-09-22) ställde sig
Gotlands kommun tveksam till många av kommitténs förslag, inte minst därför att
de grundade sig på en, som kommunen ansåg, bristfällig analys och ett konstruerat
motsatsförhållande mellan folkvalda och kommunmedlemmar. Att ge kommunmedlemmar initiativrätt hade kommunen i och för sig inte något emot. Förslaget
borde dock analyseras ytterligare och möjligheten i första hand hänvisas till
nämndnivå. Det kunde också diskuteras om inte speciella krav borde ställas på
förslagens karaktär, med tanke på den kommunalrättsliga avgränsningen av
fullmäktiges uppgifter. Kommunen påpekade också att det var väsentligt att kunna
skilja mellan "vanliga brev" och dem som avsågs vara ett förslag till fullmäktige.
Genom att möjligheten för fullmäktige att överlämna medborgarförslag till nämnd
nu särskilt angivits och att fullmäktige ska ge föreskrifter för handläggningen kan
några av kommunens önskemål sägas ha tillgodosetts.
Bakom tillkomsten av Demokratigruppen fanns ett antal motioner som bl.a. på olika
sätt anvisade införande av medborgarförslag. Det skulle kunna tolkas som önskemål
om att kommunen ska ge resurser till kommunmedlemmen som en aktiv samhällsmedlem; en politisk person, om man så vill.

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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"Delaktighet och inflytande i samhället" är ett av de fyra insatsområden i
kommunens folkhälsoprogram för innevarande mandatperiod. Programmet ska inte
ange hur arbetet med aktiviteterna ska ske men för detta område fastställs en
inriktning. Delaktigheten ska öka genom t.ex brukarråd och "andra systematiska
arbetsformer", genom partnerskap med föreningslivet. Programmet kan sägas
förespråka en utveckling av det representativa inflytandet; inte det individuella.
Innebörd och möjliga konsekvenser
"Medborgarflört döljer styrproblem – När partierna slokar är det skördetid för medborgarna" är
rubriken på en av artiklarna om medborgarförslag som publicerades i
Kommunaktuellt nr 37/2003. Där talas om "demokratigodis" som kan bli en
vitaminkick men också en backlash och "en ny kanal för proffstyckare, frustrerade
småpartier, nedskärningshotade anställda, arga anhöriga och visionssprängda
skolelever". Riskerna är att särintressen tar över helheten. Positiva erfarenheter
refereras också. Medborgarförslagen anses ha visat att partierna klarar inte att
kanalisera alla behov.
Förslagsrätten för kommunmedlemmarna är inte obligatorisk i lagstiftningen utan
kräver kommunfullmäktiges eget ställningstagande. Frågan är inte okontroversiell
och kommuner och landsting har agerat olika.
Den medborgerliga initiativrätten har samma räckvidd som fullmäktigeledamotens
egen. Någon möjlighet att individuellt pröva om ärendet får väckas får enligt
propositionen inte förekomma.
Genom att förslaget ska ställas i fullmäktige kommer det också att bli "mer publikt"
och officiellt, än andra dialoger. Den effekten kommer att attrahera vissa och verka
avskräckande på andra. Initiativrätten skulle också kunna innebära en slags
förstärkning av de partipolitiska grupperingarna där medborgarna görs till verktyg i
det "politiska spelet". Kanske kan det förslag som en person väckt komma att stödjas
eller omformuleras av ett parti på ett sätt som personen inte avsett och kanske inte
uppskattar.
Önskemål kan finnas att avgränsa förslagsrätten för att förhindra att den mer
systematiskt utnyttjas som reaktion på fullmäktiges fattade beslut, t.ex. i ärenden
där opinionen varit stark. Förslagsrätten skulle då kunna leda till en onödig
polarisering mellan fullmäktige och allmänhetoch en kanske löjeväckande hantering
av ärendena. Det skulle motverka syftet att skapa delaktighet. Men i "risken" för
polarisering ligger kanske just den vitalisering av demokratin som departementschefen eftersträvar, genom att dialogen med kommunmedlemmarna då måste
intensifieras.
Sannolikt kommer medborgarförslagen att föra in en ny dimension i fullmäktiges
arbete och innebära att ärenden av delvis ny art läggs på fullmäktiges bord. De
ärenden, som fullmäktige enligt lag ska behandla, är av övergripande, principiell
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natur. Frågor av mer konkret natur i verksamheten debatteras ofta i frågor interpellationer. Erfarenheterna visar att medborgarförslagen till övervägande del är
av konkret art. Det kommer då att ställas särskilda krav på beredningen för att
fullmäktige ska kunna ta ställning i frågan, eftersom möjligheterna att prioritera i en
enskild nämnds verksamhet vanligtvis är små. Förslagens natur skulle också kunna
komma att inspirera fullmäktige själva att i motioner väcka ärenden som snarare hör
hemma i nämnd. Eftersom, som Demokratigruppen påpekar, införande av
medborgarförslag innebär att allmänheten förväntar sig att bli tagen på allvar kan
tendensen bli att "nämndfrågor" behandlas av fullmäktige. Det positiva är självfallet
att verksamheten i nämnderna får ett nytt fokus.
Den tendensen kan komma att förstärkas, om fullmäktige tar speciella hänsyn och
mer positivt behandlar förslag från kommunmedlem än från en fullmäktig. Det kan
handla om att s.a.s. visa sin uppskattning av medborgarnas aktivitet, eller vägledas
av den känsla och sympati som barn t.ex. väcker.
Om merparten av medborgarförslagen avslås, överlämnas till nämnd eller förklaras
besvarade – hur befogat det än kunde vara - kommer allmänheten troligen att
uppfatta institutet som stelbent, i stället för som en demokratisk tillgång. Tendensen
att behandla "nämndärenden" och att tillmötesgå förslag kan således också förstärkas
genom att fullmäktige inte vill uppfattas som oseriöst, om alltför många ärenden
överlämnades till nämnderna.
Det faktum att förslaget – ärendet – ska utredas (beredas) är inget att invända emot.
Beredningstvånget har ett viktigt demokratiskt syfte för att ge den folkvalda
församlingen ett fullgott underlag för beslut. Kostnaderna för handläggningen är i
sig inte ett skäl att avstå från att införa möjligheten.
Behöriga förslagsställare och yttranderätt
Medborgarförslag innebär ett formaliserat inflytande. Även om förslaget måste
ställas individuellt ger det möjlighet för grupper av människor att agera. Grupperingar och partier, som inte samlat tillräckligt underlag för att ställa upp i ett allmänt
val eller erövrat mandat i fullmäktige, får samma initiativrätt som en folkvald i den
beslutande församlingen.
Det kan tyckas märkligt, att barn och ungdomar som inte har rösträtt i allmänna val
och som heller inte är valbara får förslagsrätt. En demokratisk rättighet är också
förenad med skyldigheter. Personer som utnyttjar möjligheten borde förväntas ha
insikt i vilket sammanhang de deltar och kunna ta del av utredningen i ärendet.
Lagstiftaren har emellertid valt att inte begränsa initiativrätten till röstberättigade.
Inte heller har åldersgränsen i Föräldrabalken – 16 år – valts. Frågan analyseras inte
utan departementschefen hänvisar till att genom initiativrätten kan barn och
ungdomar "göras mera delaktiga i den kommunala demokratin och bidra till att ge
dem bättre kunskaper om hur den kommunala politiken och förvaltningen
fungerar".
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Barn kan rimligen inte känna till förslagsrätten. Medborgarförslag från små barn
kräver att en vuxen medverkat. Att få uppmaningen "Skriv till fullmäktige" utan att
veta till vilken församling man riktar sig och konsekvenserna – beredningen t.ex. –
och kanske inte kunna tillgodogöra sig den utredning som presenteras kan förefalla
ogenomtänkt och ägnat att försätta människor i en genant situation.
Det olämpliga i att yngre barn debatterar sina förslag anger Demokratigruppen som
skäl till varför förslagsställaren inte skulle utrustas med yttranderätt. Att väcka ett
förslag och inte få argumentera för ter sig egendomligt. Medborgarförslag innebär
att en enskild person utlöser den kommunala beredningsapparaten men får inga
möjligheter att argumentera för eller mot det som framkommit under beredningen.
Det är heller inte rimligt, såsom Demokratigruppen anvisar, att förslagsställaren
vänder sig till en ledamot och ber denne tala för förslaget. Det går emellertid inte att
kontrollera och fullmäktige är givetvis oförhindrad att ta till sig det förslag som
väckts. Rimligare vore att ge förslagsställaren yttranderätt. Demokratigruppens
tveksamhet när det gäller debatter med barn är dock lätt att instämma i, varför
yttranderätt inte bör införas initialt.
Sammanfattningsvis
Initiativrätt i den beslutande församlingen är en formaliserad form av inflytande och
något annat än framförande av "kundsynpunkter". Det är angeläget att införande av
medborgarförslag inte utesluter ambitionerna att skapa kontaktvägar för dem som
utnyttjar den kommunala verksamheten. Det är också en uppenbar skillnad mellan
möjligheten att väcka förslag i en nämnd eller att få direktkontakt med den och dess
ledamöter och att väcka förslag i kommunfullmäktige.
Det kan diskuteras om införandet av medborgerlig initiativrätt är rätt medicin för att
öka det medborgerliga engagemanget och vitalisera demokratin. Lämpligare hade
måhända varit att se det vara "slutstation" i en utveckling – en process – där
delaktighet och inflytande successivt förnyades efter att ha inletts med att andra
former för dialog utvecklats. Om möjligheten kommer att bli lika outnyttjad som
allmänhetens frågestund – även om olikheterna är stora – skulle det onekligen skapa
en viss uppgivenhet.
Förslagsrätten är – åtminstone hypotetiskt - förknippad med risker för en
försvagning av den lokala demokratin och fullmäktige, om systemet inte klarar
dialogen och gränsdragningen. En inte helt ointressant fråga är hur förekomsten av
ett stort antal medborgarförslag ska tolkas: Är det ett tecken på demokratisk
aktivitet, okänsliga partier eller bristande förankring?
Förslagsrätten har införts i förhoppning om en vitaliserad demokrati. Ansvaret för
det har lagts på kommunmedlemmarna – inte de folkvalda. Med instrumentet kan
de partipolitiska ställningstagandena komma att bli mindre förutsägbara och leda till
rörelser inom partierna. Instrumentet kan användas i kampanjsyfte. Intresse- och
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andra grupperingar kan se metoden med medborgarförslag som en mer praktisk väg
för inflytande än att ta del av det kommunalpolitiska vardagsarbetet.
Det är i detta spänningsfält som vitaliseringen ska uppstå. Farhågorna behöver inte
besannas och även om så sker kan påfrestningarna få systemet att utvecklas och
stärkas. I alla händelser kan detta steg betraktas som det första i en utvecklingsfas.
Om initiativrätten inte utnyttjas eller det uppstår icke önskvärda effekter måste
beredskap finnas för att utveckla modifierade former för inflytande och delaktighet.
Eftersom flera kommuner och landsting har infört möjligheten och flera ledamöter i
fullmäktige förespråkat idén kan det vara intressant också för Gotlands kommun att
skaffa sig erfarenheter och en försöksverksamhet kan därför tillstyrkas.
Arbetsgruppens förslag om en prövotid om fyra år ter sig emellertid alltför lång.
Något skäl till varför den föreslagna fyr-åriga prövotiden skulle sträcka sig över ett
allmänt val har Demokratigruppen inte angivit. Lika rimligt är att ordningen
fortlöpande omprövas och ev. utvecklas. Mot bakgrund av det resonemang som
ovan förts föreslås medborgarförslag införas att gälla fr.o.m. 1 juli 2004 t.o.m. 31 juni
2005. De förslag som väcks vid periodens slut ska också behandlas under hösten
2005.

Förslag
Kommunfullmäktiges arbetsordning ändras i enlighet med Demokratigruppens
förslag genom införande av ny § 30 a att gälla under tiden 1 juli 2004 31 juni 2005.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att med utgångspunkt i Demokratigruppens förslag
slutligt utarbeta blankett för medborgarförslag och på lämpligt sätt hålla den
tillgänglig för allmänheten.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera erfarenheterna av medborgarförslag.
LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

Kommunfullmäktiges valberedning

2006-11-23

Vb § 1
Anmälan av val av kommunfullmäktiges valberedning 20006-11-01—
2010-10-31
Kommunfullmäktige hade 2002-11-01 til valberedning utsett följande:

Ledamöter:
Hans Klintbom (c)
Eva Nypelius (c)
Lilian Edwards (m)
Bror Lindahl (fp)
Yngve Andersson (kd)
Sonia Landin (s)
Eric Martell (s)
Carina Lindberg (v)
Catherine Lis Gibson (mp)

Ersättare:
Lars Thomsson (c)
Kerstin Löfgren Dahlström (c)
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen

Lena Celion (m)
att inträda vid förhinder för Lilian Edwards

Sven Bosarfve (fp)
att inträda vid förhinder för Bror Lindahl

Rut Smeds (kd)
att inträda vid förhinder för Yngve Andersson
Åke Svensson (s)

Björn Jansson (s)
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
Roland Norbäck (v)
att inträda vid förhinder för Carina Lindberg
Matias Lundström (mp)
att inträda vid förhinder för Catherine Lis Gibson

Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd-gruppen resp.
s-v-mp-gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna
inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Lilian Edwards (m)
Vice ordförande: Sonia Landin (s)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

Kommunfullmäktiges valberedning

2006-11-23

Vb § 2
Ändringar i nämndorganisationen
Kommunfullmäktige har beslutat:
•

En överförmyndarnämnd inrättas fr.o.m. 2007-01-01 med tre ledamöter
och tre ersättare.

•

Styrelsen för konsult och service upphör fr.o.m. 2007-01-01.

•

Nämnd för vuxnas arbete/lärande inrättas fr..o.m. 2007-07-01 med nio
ledamöter och nio ersättare.

•

Nämnd för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser inrättas med
en ledamot och en ersättare samt revisor och ersättare för revisor fr.o.m.
2007-01-01.

Vb § 3
Övriga ändringar ifråga om förordnande av förtroendevalda
Följande ändringar företogs:
•

Enligt nytt reglemente för kommunens revisorer skall nio ordnarie revisorer
väljas fr.o.m. 2007-01-01. Alltså inga ersättare.

•

Länsrätten, övriga mål, utökas från 20 till 22 nämndemän.

•

Länsrätten, fastighetstaxeringsmål, har förlängts ett år t.o.m. 2007-06-30.

•

Skattenämnden, Stockholm, utgår.

•

Val av kongressombud till Sveriges Kommuner och Landsting kommer att
ske på kommunfullmäktiges sammanträde 2006-12-18 med slutna valsedlar.

Vb § 4
Inbjudan till nomering av styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening
Kommuninvest har i skrivelse inbjudit medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk
förening att nominera en eller flera personer att väljas till styrelsen i föreningen.
Valberedningens beslut:
•

Gotlands kommun nominerar kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius
som ledamot i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening.

Expedierat:
Eva Nypelius
Kommuninvest ekonomisk förening

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

Kommunfullmäktiges valberedning

2006-11-23

Vb § 5
Förslag på val av ledamöter, ersättare och revisorer i styrelser, kommunala
bolag, föreningar, stiftelser m.m. fr.o.m. 2007-01-01
Valberedningen tog till behandling upp förslag till val av ledamöter, ersättare,
revisorer m.m. i styrelser, stiftelser, kommunala bolag, föreningar m.m. som skall
förrättas av kommunfullmäktige vid dess decembersammanträde 2006.
Förteckningar över aktuella val hade upprättats av ledningskontoret.
Valberedningens förslag för beslut i kommunfullmäktige
• Förslagen till val framgår av Bilagan.
Vb § 6
Inkomna skrivelser
Nedanstående inkomna skrivelser lades till handlingarna:
•

Kammarrättens skrivelse 2006-09-14 om val av nämndemän i Kammarrätten.

•

Länsrättens skrivelse 2006-09-28 om val av nämndemän i länsrätten.

•

Svea Hovrätts skrivelse 2006-10-20 om val av nämndemän i Svea hovrätt.

•

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag om val av fullmäktige till LÖF:s
bolagsstämma.

•

Domstolsverkets information 2006-10-09 om rekrytering av nämndemän.

•

Information från Sveriges Domstolar ”Information till nämndemän”.

•

Skatteverkets information 2006-10-04, beslut 2006-10-02 samt ytterligare
information 2006-10-12 om val av ledamöterna i Skattenämnden Norrköping.

•

Pliktverkets skrivelse 2006-10-23 om val av ledamöter till inskrivningsnämnden vid Totalförsvarets pliktverk.

•

Kommuninvest skrivelse 2006-11-09 om nominering till sin styrelse.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2006-11-23
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BILAGA

REVISORER FÖR KOMMUNENS RÄKENSKAPER OCH VERKSAMHET
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Jens Pettersson, Haltarve Lokrume, 621 74 Visby
c
Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem
m
Staffan Bergwall, Åhsbergsgatan 5, 621 55 Visby
fp
Gunnar Tinge, Sören Norrbysgatan 20, 621 58 Visby
kd
Mats E:son Hjorth, Alva Prästgård, 623 46 Hemse
s
Jan Lundgren, Fältgatan 13, 621 45 Visby
s
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
v
Göran Andersson, Signalgatan 4 E, 621 49 Visby
mp
Björn Fransson, Lunds Västra 5, 622 61 Visby
Ordförande:
Vice ordförande:

Jan Lundgren
Staffan Bergwall

MILJÖRÅDET
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Göran Qviberg, Bergmansgatan 30, 621 46 Visby
m
Jari Karivainio, Trädgårdsgatan 243, 621 54 Visby
fp
Bjoern Johansson, Tage Cervins gata 3 B, 621 56 Visby
kd
Lennart Gunnarsson, Söderväg 25, 621 58 Visby
s
Per Erik Andh, Kastanjegatan 100, 621 44 Visby
v
Wolfgang Brunner, Skyttegatan 8, 62141Visby
mp
Patrik Rönnbäck, Smiss Hörsne 531, 622 58 Romakloster
Ersättare:
c
Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
att inträda vid förhinder för Göran Qviberg
m
Anders Franzén, Lillhagsvägen 23, 624 48 Slite
att inträda vid förhinder för Jari Karivainio
fp
Kristian Hakala, Mjölkgatan 10, 624 44 Tingstäde
att inträda vid förhinder för Bjoern Johansson
kd George Holmer, Hall Medebys 809, 624 56 Lärbro
att inträda vid förhinder för Lennart Gunnarsson
s
Gunbritt Matthiasson, Fleringe Ahr, 624 60 Lärbro
att inträda vid förhinder för Per-Erik Andh
v
Bodil Rosengren, Lännavägen 36, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Wolfgang Brunner
mp Kerstin Karlsson, Othem Barshage 149, 624 46 Slite
att inträda vid förhinder för Patrik Rönnbäck
Ordförande:

Jari Karivainio
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Anders Larsson, Sjonhem Hellinge 362, 622 44 Romakloster
c
Ursula Jacobsson, Alva Stora Ringome 240, 623 46 Hemse
c
Gullvi Norrby, Levide Eskelhem, 622 70 Visby
c
Jan Ekdahl, Lindeväg 11, 621 43 Visby
m
Lena Celion, Åkervägen 3, 624 49 Slite
m
Oskar Franke, Storkullsgränd 2, 624 49 Slite
m
Eva Lindström, Stånga Liffride 435, 623 60 Stånga
s
Eric Martell, Mårtens Kvior 7, 623 35 Burgsvik
s
Nils Jakobsson, Eskelhem Övide, 622 70 Gotlands Tofta
s
Jenny Alvås, Bryggargatan 10, 621 53 Visby
s
Hanna Nyman, Järnvägsgatan 33, 621 46 Visby
s
Aino Friberg Hansson, Olofstorpsvägen 6, 622 75 Visby
v
Brittis Benzler, Sjonhem Åkre 154, 620 23 Romakloster
Ersättare:
c
Inger Rosén, Tomase, Lokrume, 621 74 Visby
c
Annelie Adolfsson Rosén, Alva St. Kruse 162, 623 46 Hemse
c
Jennifer Dana Raileanu Herlitz, Irisdalsgatan 62, 621 42 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen.
m
Gunnel Pott, Varpagatan 10, 624 49 Slite
m
Stefan Wramner, Birgersgränd 4, 621 56 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
fp
Sven Bosarfve, Box 2, 623 15 Stånga
kd Isaac Ouro-Nimini, Flädergatan 39, 621 44 Visby
att i nu nämnd ordning inträda för ordinarie i m-gruppen
s
Andreas Persson, Vänge Sallmunds 637, 622 36 Romakloster
s
Lena Eneqvist, Stånga Österlings 350, 623 60 Stånga
mp Laila Schöllin, Rutegatan 33, 621 43 Visby
s
Viktor Larsson-Calmén, Signalgatan 10 B, 621 47 Visby
s
Göran Ohlsson, Väskinde Gällungs, 622 75 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen.
v
Agneta Högstedt, Gällungs, Väskinde, 621 72 Visby
att att inträda vid förhinder för Brittis Benzler
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd-gruppen resp s-v-mp—
gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den
ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Lena Celion
1:e vice ordförande: Anders Larsson
2:e vice ordförande: Eric Martell
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BYGGNADSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
c
Lars Jakobsson, Rosenbys Eskelhem, 622 70 Gotlands Tofta
c
Eva Ahlin, Mästerby Bander 108, 622 32 Gotlands Tofta
m
Håkan Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
m
Per-Anders Croon, Lummelunda Burge 321, 624 40 Tingstäde
s
Sven-Åke Malmberg, Bergmansgatan 1 B, 621 46 Visby
s
Lilly Wizén, Södervärnsgatan 12, 621 46 Visby
s
Bertil Eneqvist, Stånga Österlings 350, 623 60 Stånga
v
Tore Tillander, Slottsbacken 2, 624 48 Slite
Ersättare:
c
Allan Olofsson, Humlegårdsvägen 15, 621 46 Visby
c
Ulf Gahm, Blåsippsvägen 1, 621 50 Visby
fp
Johan Malmros, Perstorp Väskinde, 621 72 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen
m
Göthe Malmros, Träkumla Ingvards 526, 621 94 Visby
m
Mikael Ericsson, Smedjegatan 13, 621 55 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
s
Anna Enström, Follingboväg 43, 621 43 Visby
s
Lena Lingvall, Storvägen 7, 623 65 Ljugarn
mp Daniel Bergvall, Södervärnsgatan 2, 621 46 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
v
Anette Bäckman, S:t Nikolaigatan 27, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för Tore Tillander
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd-gruppen resp s-v-mp—
gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den
ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Vice ordförande:

Lars Thomsson
Håkan Onsjö
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FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Gösta Hult, Rone Tomte 580, 623 47 Hemse
c
Kerstin Löfgren Dahlström, Norrbys, 624 53 Lärbro
m
Gunilla Wigren Dahlin, Jacob Häggs väg 49, 623 69 Katthammarsvik
m
Arne Eklund, Strandvägen 36, 620 35 Fårösund
s
Nils Jakobsson, Eskelhem Övide, 622 70 Gotlands Tofta
s
Meit Fohlin, Söderhemsgatan 10, 621 49 Visby
s
Åke Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
Ersättare:
c
Erik Folkarve, Folka När, 623 48 Stånga
c
Carin Jacobsson Bro L:a Åby 716, 621 73 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen
m
Anita Keinonen, Skördegatan 16, 621 45 Visby
m
Carin Backlund, Fröjel Bofride 573, 623 55 Klintehamn
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
s
Åke Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
s
Magnus Eriksson, Rone Halor 683, 623 47 Hemse
v
Gill Olsson, Storgatan 82, 623 65 Ljugarn
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd-gruppen resp s-v-mp—
gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den
ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Vice ordförande:

Gösta Hult
Gunilla Wigren Dahlin
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Per-Olof Jacobsson, Näs Gans 455, 623 37 Havdhem
c
Curt Broberg, Skogsvägen 5, 624 62 Fårösund
c
Christer Mattsson, Havdhem Lilla Rosarve 606, 623 41 Havdhem
c
Ann-Christine Wallin, Sanda Botvide 528, 623 79 Klintehamn
m
Margareta Persson, Hablingbo Hemmungs 914, 623 42 Havdhem
m
Ivan Anderzon, Alva Rangsarve 830, 623 46 Hemse
fp
Amy Öberg, Butter Väskinde, 622 75 Visby
s
Åke Svensson, Roma karby 516, 622 54 Romakloster
s
Birgitta Eriksson, Vägume, 624 53 Lärbro
s
Leif Dahlby, Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby
s
Pernilla Thunholm, Västerhejde Beckatorpet, 622 61 Visby
v
Carina Lindberg, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik
mp Viveca Bornold, Tajnungsgård Hangvar, 624 54 Lärbro
Ersättare:
c
Åke Kahlbom, Tvinnaregatan 17, 622 60 Visby
c
Britt-Louise Hansson, Alskog Mallgårds 633, 623 64 Ljugarn
c
Olof Pettersson, Kryddgränd 3, 621 57 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen
m
Gunnel Johansson, Boge Mojner 822, 624 36 Slite
m
Lars Kronkvist, Jungmansgatan 147, 621 52 Visby
m
Johannes Hörsne, Dalhem Vidunge 306, 622 56 Dalhem
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
kd Yngve Andersson, Flädergatan 39, 621 44 Visby
att inträda vid förhinder för Amy Öberg
s
Daicy Larsson, Norrvange, 624 53 Lärbro
s
Jan Karlsson, Gammelgarn Mattsarve 438, 623 67 Katthammarsvik
s
Per-Erik Andh, Kastanjegatan 100, 621 44 Visby
s
Stina Pettersson, Stånga Liffride 437, 623 60 Stånga
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
v
Jennie Andersson, Stenkumla Bertels 324, 621 95 Visby
att inträda vid förhinder för Carina Lindberg
mp Torgny Lihnell, Eksta Bopparve 155, 623 54 Klintehamn
att inträda vid förhinder för Viveca Bornhold
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd-gruppen resp s-v-mp—
gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den
ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Per-Olof Jacobsson
1:e vice ordförande: Margareta Persson
2:e vice ordförande: Åke Svensson

5

Kommunfullmäktiges valberednings förslag 2006-11-23
_________________________________________________________________________

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby
c
Anne-Marie Richardson, Kräklingbo Stenstugu 511, 623 70 Katthammarsvik
c
Bibbi Olsson, Halor Rone, 623 47 Hemse
m
Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
m
Arvo Keinonen, Skördegatan 16, 621 54 Visby
s
Anne Ståhl Mousa, Lummelunda Tjaulsvägen 27, 621 71 Visby
s
Michael Dahlström, Söderhemsgatan 25, 621 49 Visby
s
Dan Blomgren, Stångagatan 10, 621 43 Visby
v
Christer Jonsson, Gammelgarn Sysne 897, 623 67 Katthammarsvik
Ersättare:
c
Åsa Larsson, Fide Österby, 623 36 Burgsvik
c
Göran Olofsson, Sproge Tjängdarve 225, 623 44 Klintehamn
c
Siv Höglund, Eksta Rondarve 936, 623 54 Klintehamn
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen
m
Mikael Karlsson, Odvaldsvägen 19, 620 20 Klintehamn
m
MagnusWahlund, Slåttergatan 31, 621 54 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
s
Jerker Drotttenmyr, Kastanjegatan 74, 621 44 Visby
s
Lena Eneqvist, Stånga Österlings 350, 623 60 Stånga
mp Heidi Plisch, Gutevägen 25 A, 621 46 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen.
v
Maud Sundström, Tranhusgatan 16, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för Christer Jonsson
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd-gruppen resp s-v-mp—
gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den
ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Vice ordförande:

Inger Harlevi
Stefan Nypelius
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Pär Stenegärd, Stånga Stenstugu 165, 623 60 Stånga
c
Mats Olofsson, Atlingbo Isums 200, 622 40 Romakloster
m
Per Österlund, Sanda Boterarve 104, 623 79 Klintehamn
m
Ola Malmros, Donnersgatan 46, 623 77 Klintehamn
fp
Mats-Ola Rödén, Hospitalsgatan 1, 621 55 Visby
s
Bo Björkman, Stånga Stenstugu 117, 623 60 Stånga
s
Gunbritt Matthiasson, Fleringe Ahr, 624 60 Visby
v
Therese Mangard, Broanders Väg 2, 623 41 Havdhem
mp Harriet Lihnell, Eksta Bopparve, 151, 623 54 Klintehamn
Ersättare:
c
Riina Noodapera, Nyhagsgatan 10, 623 51 Hemse
c
Elisabeth Feurst, Bilverkstaden Rute, 624 58 Lärbro
c
Ingrid Engström, Grötlingbo Sles 810, 623 38 Havdhem
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen
m
Anita Keinonen, Skördegatan 16, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
fp
Bjoern Johansson, Tage Cervins gata 3 B, 621 56 Visby
att vid förhinder inträda för Mats-Ola Rödén
s
Sol-Britt Augustsson, Östgötagatan 7, 621 49 Visby
s
Thomas Klang, Roma Busarve 633, 622 54 Romakloster
s
Torgny Landin, Jungmansgatan 153, 621 52 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förinder för ordinarie i s-gruppen
mp Patrik Rönnbäck, Hörsne Smiss 531, 622 58 Romakloster
att inträda vid förhinder för Harriet Lihnell
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd-gruppen resp s-v-mp—
gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den
ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Vice ordförande:

Mats-Ola Rödén
Pär Stenegärd
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NÄMNDEN FÖR VUXNAS ARBETE/LÄRANDE
Mandatperiod: 2007-07-01—2010-12-31
Ledamöter:
c
Björn Dahlström, Norrbys, 624 53 Lärbro
c
Anna Gahnström, Bro Halner 310, 621 73 Visby
c
Kjell Gernitz, Solklintsvägen 11, 624 49 Slite
m
Göran Örtbrant, Stora Torget 5, 621 56 Visby
m
Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
s
Conny Kristensen Gahnström, Västra Skräddargården 13, 621 53 Visby
s
Bo Björkman, Stånga Stenstugu 117, 623 60 Stånga
s
Göran Strandberg, Bokbindargatan 34, 621 53 Visby
v
Bodil Rosengren, Lännavägen 36, 621 45 Visby
Ersättare:
c
Cecilia Henriksson, Follingboväg 46, 621 43 Visby
c
Börje Nordh, Grötlingbo Uddvide 192, 623 38 Havdhem
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen
m
Margareta Benneck, Nunnesiken, 621 99 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
fp
Björn Söderberg, Hammars Lokrume, 621 74 Visby
kd Christine Bennevall, Akebäck Fogmanstorp 127, 621 92 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
s
Rose-Marie Stenbom, Vindeväg 5, 624 52 Lärbro
s
Laila Kulsdom, Hablingbo Domerarve 714, 623 42 Havdhem
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
v
Jörgen Benzler, Sjonhem Åkre 154, 620 23 Romakloster
mp Heidi Plisch, Gutevägen 25 A, 621 46 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Bodil Rosengren
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd-gruppen resp s-v-mp—
gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den
ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Göran Örtbrant
1:e vice ordförande: Björn Dahlström
2:e vice ordförande: Conny Kristensen Gahnström
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PATIENTNÄMNDEN
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Bengt Hallgren, Stenkumla Ansarve 857, 621 95 Visby
m
Margareta Benneck, Nunnesikten, Västerhejde, 621 99 Visby
fp
Jan Christer Ankre, S:t Hansgatan 16 B, 621 57 Visby
kd Solveig Magnusson, Vall Fridtorp 517, 621 93 Visby
s
Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
v
Britta Brunner, Skyttegatan 8, 62141 Visby
mp Catherine Lis Gibson, Byrumsgatan 23, 621 58 Visby
Ersättare:
c
Christina Lewander-Ödman, Svarvaregatan 18, Vibble, 622 59 Visby
att inträda vid förhinder för Bengt Hallgren
m
Ann-Marie Hansson, Wismargränd 7, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för Margareta Benneck
fp
Sonja Ilander, Ala Gurfiles 301, 623 71 Katthammarsvik
att inträda vid förhinder för Jan Christer Ankre
kd Britta Backlund-Rödland, Tofta Gnisvärdsvägen 121, 621 98 Visby
att inträda vid förhinder för Solveig Magnusson
s
Magnus Jonsson, Dalhem Gandarve 702, 622 56 Dalhem
att inträda vid förhinder för Gerty Holmstedt
v
Kerstin Hållsten, Smedjegatan 13, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för Britta Brunner
mp Monica Larsson, Mästergatan 38, 621 42 Visby
att inträda vid förhinder för Catherine Lis Gibson
Ordförande:
Vice ordförande:

Bengt Hallgren
Gerty Holmstedt
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SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Karl-Johan Boberg, Hammars, Fårö, 624 66 Fårö
c
Ola Lindvall, Dalhem Hallvide 152, 622 56 Dalhem
c
Sivert Larsson, St. Vikers, 624 53 Lärbro
m
Gustaf Hoffstedt, Gothem Kyrkebjärs 919 B, 624 30 Slite
m
Gunilla Wigren Dahlin, Jacob Häggs väg 49, 623 69 Katthammarsvik
m
Egil Lyngstad, Dalhem Anderbåtels 323, 622 56 Dalhem
fp
Bror Lindahl, Kylver, 623 60 Stånga
s
Sonia Landin, Strandgatan 5, 621 57 Visby
s
Ann Gardell, Krohns väg 10, Vibble, 622 60 Visby
s
Britt-Marie Sjöndin, Burs Kärne 258, 623 49 Stånga
s
Roland Olofsson, Roma Larsarve 156, 622 54 Romakloster
s
Max Håkansson, Strandvägen 22, 624 62 Fårösund
v
Lars Åkerlund, Humlegårdsvägen 35, 3 tr, 621 46 Visby
Ersättare:
c
Rolf Fintzer, Levide Sallmunds 496, 623 53 Hemse
c
Jenny Granlund, Stenkumla Ansarve 855, 621 95 Visby
c
Stefan Edlund, Gammelgarn Gartarve 139, 623 67 Katthammarsvik
c
Anna-Karin Hellström, Lilla Valle Rute, 624 58 Lärbro
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen
m
Christine Edström, Dalhem, Vidunge 339, 622 56 Dalhem
m
Rolf Wattskog, Träkumla Ingvards, 621 94 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
kd Anita Greverius, Lothargatan 2 2 tr, 621 58 Visby
att inträda vid förhinder för Bror Lindahl
s
Karl-Gustav Jansson, Anga Båticke 308, 623 72 Katthammarsvik
s
Stigh Wessman, Järnvägsgatan 6, 623 50 Hemse
mp Torgny Lihnell, Eksta Bopparve 155, 623 54 Klintehamn
s
Anette Medbom, Alva Prästgården 510, 623 46 Hemse
s
Göran Gabrielsson, Guldrupe Bondarve 161, 622 34 Romakloster
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
v
Per Edman, Stångagatan 12, 621 43 Visby
att inträda vid förhinder för Lars Åkerlund
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd—gruppen resp. s-vmp-gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i
den ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Gustaf Hoffstedt
1:e vice ordförande: Karl-Johan Boberg
2:e vice ordförande: Sonia Landin
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TEKNISKA NÄMNDEN
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Kjell Skalberg, Mjölkgatan 14, 624 44 Tingstäde
c
Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
c
Bengt Wickman, Eskelhem Rovide, 622 70 Gotlands Tofta
m
Sven Larsson, Garvaregatan 4 B, Vibble, 622 59 Visby
m
Peter Wigren, Jacob Häggs väg 49, 623 69 Katthammarsvik
fp
Jan Lindell, Novgorodgränd 1, 621 56 Visby
s
Tommy Gardell, Starks väg 8, 622 60 Visby
s
Elisabeth Kalström, Jungmansgatan 221, 621 52 Visby
s
Evert Bäckström, Svarvarevägen 4, 622 59 Visby
v
Roland Norbäck, Styrmansgatan 99, 621 51 Visby
mp Matias Lundström, Planetgatan 7, 621 41 Visby
Ersättare:
c
Anna Andersson, Levide Pejnarve 463, 623 53 Hemse
c
Björn Larsson, Vies Väskinde, 621 75 Visby
c
Lars Håkansson, Hejdeby L:a Råby 315, 621 76 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen
m
Lars-Erik Benneck, Nunnesiken, 621 99 Visby
m
Jari Karivainio, Trädgårdsgatan 243, 621 54 Visby
m
Hans-Jörgen Petersen, Drejaregatan 7, Vibble, 621 48 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
s
Wera Svensson, Djuplundavägen 24, 621 50 Visby
s
Tore Hansson, Stinsvägen 5, 624 44 Tingstäde
s
Theo Caldwell, Majorsgatan 3, 621 49 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
v
Rafael Alskog, Stjärngatan 13, 621 41 Visby
att inträda vid förhinder för Roland Norbäck
mp Jonas Bornold, Tajnungsgård Hangvar, 624 54 Lärbro
att vid förhinder inträda för Matias Lundström
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd—gruppen resp. s-vmp-gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i
den ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Vice ordförande:

Kjell Skalberg
Jan Lindell
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VALNÄMNDEN
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Thomas Thomasson, Lye Mannegårda 159, 623 61 Stånga
c
Christina Lewander-Ödman, Svarvaregatan 18 Vibble, 622 59 Visby
m
Ulla Hammarhjelm, Pilängsgatan 11, 621 55 Visby
m
Hans af Petersens, Skolgatan 1, 624 48 Slite
s
Per-Åke Ekelöf, Hamnvägen 11 A, 623 35 Burgsvik
s
Kjell-Arne Lundin, Othem Othemars 233, 624 46 Visby
s
Eleonore Hemström, Fole Prästgård 573, 621 75 Visby
Ersättare:
c
Torbjörn Nordström, Signalgatan 6B, 621 47 Visby
c
Mats Widgren, Bunge Mattise, 624 64 Fårösund
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen
m
Rolf Segerlund, Skördegatan 7, 621 54 Visby
m
Carin Backlund, Fröjel Bofride 573, 623 55 Klintehamn
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
s
Torbjörn Holmstedt, Bäl Gute 201, 624 34 Slite
v
Therese Mangard, Broanders Väg 2, 623 41 Havdhem
mp Harriet Lihnell, Eksta Bopparve 151, 623 54 Klintehamn
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd—gruppen resp. s-vmp-gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i
den ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Vice ordförande:

Thomas Thomasson
Per-Åke Ekelöf
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STYRELSEN FÖR GOTLANDS MUSIKSTIFTELSE,
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamöter:
c
Torsten Gislestam, Skolgården Hamra 135, 623 32 Burgsvik
c
Ursula Jacobsson, Alva Stora Ringome 240, 623 46 Hemse
m
Lilian Edwards, Jungmansgatan 476, 621 52 Visby
m
Pauli Eile, Valdemarsgatan 16, 621 45 Visby
s
Maria Björkman, Stånga Stenstugu 117, 623 60 Stånga
s
Kjell Landin, Strandgatan 5, 621 57 Visby
s
Viktor Larsson-Calmén, Signalgatan 10 B, 621 47 Visby
Ersättare:
c
Sylve Klint, Krohns Väg 1 Vibble, 622 60 Visby
c
Ingrid Nordström, Trädgårdsgatan 485, 621 54 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen
m
Maria Wattskog, Träkumla Ingvards, 621 94 Visby
fp
Erling Lindwall, Väte Folkes 145, 623 78 Klintehamn
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
s
Marianne Gottlander, N Kustvägen 14, 623 77 Klintehamn
s
Lisa Östman, Allégatan 16, 621 49 Visby
mp Heidi Plisch, Gutevägen 25 A, 621 46 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd—gruppen resp. s-vmp-gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i
den ordning de upptas i detta protokoll
Ordförande:
Vice ordförande:

Lilian Edwards
Maria Björkman

REVISORER FÖR GOTLANDS MUSIKSTIFTELSE
Mandatperiod: 2007—2010
Aukt revisor:
Claes Wallman, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 145, 141 28 Huddinge
Ers för aukt revisor:
Jan Ekholm, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 17 720, 118 93 Stockholm
Lekmannarevisor:
c
Jens Pettersson, Haltarve Lokrume, 621 74 Visby
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Jan Lundgren, Fältgatan 13, 621 45 Visby
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Mandatperiod: 2007-2010
Ledamöter:
c
Börje Lundberg, Ölandsgatan 28, 621 49 Visby
m
Pekka Vuori, Hästgatan 10, 621 56 Visby
s
Birgitta Eriksson, Vägume, 624 53 Lärbro
Ersättare:
c
Helena Östborn, Talluddskviar 12 A, 621 41 Visby
att inträda vid förhinder för Börje Lundberg
m
Eva Lindström, Stånga Liffride 435, 623 60 Stånga
att inträda vid förhinder för Pekka Vuori
s
Leif Dahlby, Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby
att inträda vid förhinder för Birgitta Eriksson
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd—gruppen resp. s-v-mp—
gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den
ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Vice ordförande:

Börje Lundberg
Birgitta Eriksson

NÄMND FÖR FINANSIELL SAMORDNING AV REHABILITERINGSINSATSER
(FINSAM)
Mandatperiod: 2007—2010
Ledamot:
c

Per-Olof Jacobsson, Näs Gans 455, 623 37 Havdhem

Ersättare:
m Gustaf Hoffstedt, Gothem Kyrkebjärs 919 B, 624 30 Slite
Revisor:
s
Jan Lundgren, Fältgatan 13, 621 45 Visby
Ersättare för revisor:
m
Staffan Bergwall, Åhsbergsgatan 5, 621 55 Visby

BORGERLIGA BEGRAVNINGSFÖRRÄTTARE:
Mandatperiod: 2007—2010
c
Barbro Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby
m
Ulla Hammarhjelm, Pilängsgatan 11, 621 55 Visby
kd Mats E:son Hjorth, Alva Prästgård, 623 46 Hemse
s
Ove Lindström, Visborgsgatan 28 B, 621 58 Visby
s
Sonia Landin, Strandgatan 5, 621 57 Visby
v
Jan-Erik Eriksson, Väte Juves 111, 622 40 Romakloster
v
Annamaria Bauer Garvaregatan 4, 623 77 Klintehamn
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BEGRAVNINGSOMBUD
(Förordnas av länsstyrelsen på förslag av kommunfullmäktige)
Mandatperiod: 2007—2010
m
Sven Larsson, Garvaregatan 4 B, Vibble, 622 59 Visby

AB GOTLANDSHEM
Mandatperiod: 2007—2010
Ombud till bolagsstämma:
c
Eva Nypelius, Nyplings Lokrume, 621 74 Visby
Ersättare för ombudet:
m
Ola Malmros, Donnersgatan 46, 623 77 Klintehamn
Ledamöter i delegationen för samråd vid bolagsstämmorna:
m
Håkan Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
s
Björn Jansson, Visborgsgatan 2 2 tr, 621 57 Visby
s
Hanna Nyman, Järnvägsgatan 33, 621 46 Visby
Ledamöter i styrelsen:
c
Hans Klintbom, Vävaregatan 11, Vibble, 622 59 Visby
c
Jan Molinder, Stenkumla Östergårda 215, 621 95 Visby
m
Lars Holm, Talluddskviar 1 D, 621 41 Visby
m
Eva Lindström, Stånga Liffride 435, 623 60 Stånga
s
Gösta Andersson, Kollämparegatan 6, 621 49 Visby
s
Janica Sörestedt, Halla Tomte 706, 622 52 Romakloster
s
Åke Kalström, Jungmansgatan 221, 621 52 Visby
Ersättare i styrelsen:
c
Torbjörn Nordström, Signalgatan 6B, 621 47 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen.
m
Kjell Kyulenstierna, Tingstädevägen 16, 620 44 Tingstäde
fp
John-Erik Larsson, Närkegatan 16, 621 49 Visby
kd Gert Bennevall, Akebäck, Fogmanstorp 127, 621 92 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen
s
Marianne Emanuelsson, Östergarn Falhammars 246, 623 68 Katthammarsvik
v
Kaj Boström, Silvåsgatan 6, 621 49 Visby
mp Daniel Bergvall, Södervärnsgatan 2, 621 46 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd—gruppen resp. s-v-mp—
gruppens i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den
ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Vice ordförande:

Hans Klintbom
Gösta Andersson

Aukt. revisor: (nomineras till bolagsstämman)
Jan Ekholm, Stambanevägen 96, 141 39 Huddinge
Ersättare för aukt. revisor:
Tage Wahlbeck, Ymergatan 7A, 753 25 Uppsala
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Lekmannarevisor:
kd

Mats E:son Hjorth, Alva Prästgård, 623 46 Hemse

Ersättare för lekmannarevisor:
s
Jan Lundgren, Fältgatan 13, 621 45 Visby

GOTLANDS ENERGI AB
Mandatperiod: 2007/2008
Ombud till bolagsstämma:
c
Eva Nypelius, Nyplings Lokrume, 621 74 Visby
Ersättare för ombudet vid bolagsstämma: 2007
m
Jari Karivainio, Trädgårdsgatan 243, 621 54 Visby
Ledamöter i delegation för samråd vid bolagsstämma:2007
c
Hans Klintbom, Vävaregatan 11, Vibble, 622 59 Visby
s
Björn Jansson, Visborgsgatan 2 2 tr, 621 57 Visby
s
Conny Kristensen Gahnström, Västra Skräddargården 13, 621 53 Visby
Ledamöter i styrelsen: 2007/2008 (nominering till bolagsstämman)
c
Per-Olof Jacobsson, Näs Gans 455, 623 37 Havdhem
m
Rolf Öström, Kärne Burs, 620 13 Stånga
s
Bengt Olsson, Bergmansgatan 24, 621 46 Visby
Ersättare i styrelsen: 2007/2008 (nominering till bolagsstämman)
c
m
s

Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
att inträda vid förhinder för Per-Olof Jacobsson
Mats Duvner, Gesällgatan 3, 621 42 Visby
att inträda vid förhinder för Rolf Öström
Maud Steen, Hejdeby Tjautet 120, 621 76 Visby
att inträda vid förhinder för Bengt Olsson

Lekmannarevisor: 2007/2008 (Nominering till bolagsstämman)
c
Jens Pettersson, Haltarve Lokrume, 621 74 Visby
Ersättare för lekmannarevisor: 2007/2008 (Nominering till bolagsstämman)
s

Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
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GOTLANDS INDUSTRIHUS AB
Mandatperiod: 2007-2010
Ombud till bolagsstämma:
c
Arvid Mickelåker, Väte Juves 107, 622 40 Romakloster
Ersättare för ombudet:
m
Håkan Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
Ledamöter i delegation för samråd vid bolagsstämma:
c
Per-Olof Jacobsson, Näs Gans 455, 623 37 Havdhem
s
Åke Svensson, Roma karby 516, 622 54 Romakloster
s
Lilian Virgin, Östra Sömmerstigen 10, 621 53 Visby
Ledamöter i styrelsen:
c
Eva Nypelius, Nyplings, Lokrume, 621 74 Visby
c
Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
m
Lena Celion, Åkervägen 3, 620 30 Slite
s
Björn Jansson, Visborgsgatan 2 2 tr, 621 57 Visby
s
Conny Kristensen Gahnström, Västra Skräddargården 13, 621 53 Visby
Ersättare i styrelsen:
c
Kjell Skalberg, Mjölkgatan 14, 624 44 Tingstäde
c
Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen
m
Sven Larsson, Garvaregatan 4 B, Vibble, 622 59 Visby
att inträda vid förhinder för Lena Celion
s
Sonia Landin, Strandgatan 5, 621 57 Visby
s
Per-Erik Andh, Kastanjegatan 100, 621 44 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd—gruppen resp. s-vmp-gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i
den ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Vice ordförande:

Eva Nypelius
Björn Jansson

Aukt. revisor: (nomineras till bolagsstämman)
Lennart Jansson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, 113 97 Stockholm
Ersättare för aukt. revisor: (nomineras till bolagsstämman)
Claes Wallman, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 145, 141 28 Huddinge
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
m
Staffan Bergwall, Åhsbergsgatan 5, 621 55 Visby
Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
s
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
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GOTLANDS STUVERI AB
Mandatperiod: 2007-2010
Ombud till bolagsstämman:
c

Per-Olof Jacobsson, Näs Gans 455, 623 37 Havdhem

Ersättare för ombudet:
m
Magnus Wahlund, Slåttergatan 31, 621 54 Visby
Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
m
Staffan Bergwall, Åhsbergsgatan 5, 621 55 Visby
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde

ALMI FÖRETAGSPARTNER GOTLAND AB
Mandatperiod: 2007/2008
Ombud till bolagstämman:
c
Eva Nypelius, Nyplings, Lokrume, 621 74 Visby
Ersättare för ombud till bolagsstämman:
m
Per-Anders Croon, Lummelunda Burge 321, 624 40 Tingstäde
Ledamöter i samrådsdelegation vid bolagsstämma:
fp
Bror Lindahl, Kylver, 623 60 Stånga
s
Lilian Virgin, Ö Sömmerskestigen 10, 621 53 Visby
s
Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby
Ledamöter i styrelsen: (Nominering till bolagsstämman)
c
Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
m
Göran Örtbrant, Stora Torget 5, 621 56 Visby
s
Björn Jansson, Visborgsgatan 2 2 tr, 621 57 Visby
Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
s
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
c
Jens Pettersson, Haltarve Lokrume, 621 74 Visby

STIFTELSEN OTHEMS MAGASINKASSA
Mandatperiod: 2007
Revisorer:
c Gilbert Ansin, Åkervägen 6, 624 49 Slite
s Kjell-Arne Lundin, Othem Othemars 233, 624 46 Slite
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STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV KOMMUNSTYRELSEN
Mandatperiod: 2007
Grupp 1
Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Drottning Christinas stiftelse
Stiftelsen för julgåva i Visby
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
S A Petterssons stiftelse
Lekmannarevisor:
c
Jens Pettersson, Haltarve Lokrume, 621 74 Visby
Esättare för lekmannarevisor:
s
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
Grupp2
Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Stiftelsen för Follingbo sjukhus
Mariahemmets samstiftelse
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Lekmannarevisor:
mp Björn Fransson, Lunds Västra 5, 622 61 Visby
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
Grupp 3
Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Tullförvaltare Rudolf Odins stiftelse
Elsa Berglunds stiftelse
Stiftelsen för Liljewalchska gåvokapitalet
Sjukvårdens samstiftelse
Viktor och Therese Gyllenhammars stiftelse
Alma Bobergs stiftelse
Stiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
Carl Degermans stiftelse
Stiftelsen Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond
Aukt revisor:
Claes Wallman, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 145, 141 28 Huddinge
Ersättare för aukt revisor:
Jan Ekholm, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 177 20, 118 93 Stockholm
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STIFTELSEN KONSUL OTTO ÅKERMANS HEM
(Förvaltas av social- och omsorgsnämnden)
Mandatperiod: 2007
Aukt. Revisor:
Claes Wallman, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 145, 141 28 Huddinge
Ersättare för aukt. revisor:
Jan Ekholm, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 177 20, 118 93 Stockholm

STIFTELSEN GOTHEMS STRANDBAD
Mandatperiod: 2007
Lekmannarevisor:
m
Kenneth Westberg, Gothem Viby 249, 624 30 Slite
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Leif Andreasson, Ugglevägen 24, 620 30 Slite

ODINSKA DONATIONSFONDEN
Mandatperiod: 2007-2008
Ledamöter i styrelsen:
c
Allan Keldergard, Linde Kälder 806, 623 57 Hemse
c
Torsten Niklasson, Linde Odvalds, 623 57 Hemse
s
Arne Holmqvist, Linde Duckarve 207, 623 57 Hemse
Ersättare:
c
Kjell Jacobsson, Linde, Duckarve 305, 623 57 Hemse
c
Kerstin Molinder, Linde Duckarve 507, 623 57 Hemse
s
Arne Stenström, Linde Hägvalds 307, 623 57 Hemse

STYRELSEN FÖR STIFTELSEN GOTLANDS LANTBRUKSMUSEUM
Mandatperiod: 2007-2010
Ledamot i styrelsen:
m
Margareta Persson, Hablingbo Hemmungs 914, 623 42 Havdhem
Ersättare:
s
Tore Hansson, Stinsvägen 5, 624 44 Tingstäde
Godkänd revisor:
Gunder Nyman, Box 154, 620 11 Havdhem
Ersättare för godkänd revisor:
Stefan Engström, Engströms Ekonomi AB, Stora Torget 8, 621 56 Visby
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TINGSRÄTTEN
Mandatperiod: 2007-2010
Nämndemän:
c
Thomas Thomasson, Lye Mannegårda 159, 623 61 Stånga
c
Ellen Håkansson, Borgvik, 623 68 Katthammarsvik
c
Åke Kahlbom, Tvinnaregatan 17, 622 60 Visby
c
Sture Gardell, Grubbens väg 5, 624 49 Slite
c
Anna Andersson, Levide Pejnarve 463, 623 53 Hemse
c
Evy Klinth, Krohnsväg 1, Vibble, 622 60 Visby
c
Karl-Johan Johansson, Änges Burs, 623 49 Stånga
c
Elisabeth Feurst, Bilverkstaden Rute, 624 58 Lärbro
c
Lars Håkansson, Hejdeby L:a Råby 315, 621 76 Visby
c
Göran Norrby, Väte Haltarve 707, 623 78 Klintehamn
m
Siv Nyman, Åsvägen 20, 622 66 Klintehamn
m
Bengt Harrsjö, Eksta Bopparve, 620 20 Klintehamn
m
Inger Fridblom,Lönnvägen 5, 621 43 Visby
m
Per Österlund, Sanda Boterarve 104, 623 79 Klintehamn ,
m
Sven Lundin, Rudenschöldsvägen 12, 621 48 Visby
m
Ola Malmros, Västra Kyrkogatan 3, 621 56 Visby
m
Margareta Persson, Hablingbo Hemmungs 914, 623 42 Havdhem
fp
Kaj Gustafsson, Hästgatan 9, 621 56 Visby
fp
Anna-Greta Lickander, Söderhemsgatan 17, 621 49 Visby
kd Maciej Onoszko, Roma Stora Väller 410, 622 54 Romakloster
s
Ylva Simander, Niksarve, Fardhem, 623 52 Visby
s
Jessica Cederblad, Stjärngatan 15, 621 41 Visby
s
Lars Wetterlund, Storgatan 17, 623 50 Visby
s
Margareta Lindkvist, Söderhemsgatan 4, 621 49 Visby
s
Marianne Hargesson, Eneqvistgatan 13, 621 46 Visby
s
Ulf Andersson, Vallstena Allkvie 128, 624 32 Slite
s
Hanna Lenholm, Oloftorpsvägen 3, 622 75 Visby
s
Ulla Pettersson, Visborgsgatan 24 A, 621 58 Visby
s
Hans-Erik Svensson, Lindvägen 30, 624 52 Lärbro
s
Margaretha Smedberg, Vänge Kyrkjuves 314, 622 36 Romakloster
s
Calle Hjelmérus, Nygatan 46, 621 56 Visby
s
Elisabeth Kalström, Jungmansgatan 221, 621 52 Visby
s
Marika Olofsson, Bogegatan 83, 621 42 Visby
v
Aynur Özyurt, Myrstigen 19, 62150 Visby
v
Lotta Nyborg, Majorsgatan 4, 62149 Visby
v
Annamaria Bauer Garvaregatan 4, 623 77 Klintehamn
v
Kristina Sproge Snoder 866, 623 44 Klintehamn
mp Mia Enström, Syréngatan 10, 621 44 Visby
mp Tony Pettersson, Bryggaregatan 25, 621 53 Visby
mp Lena Lind, Lummelundsbruk, 621 71 Visby
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FASTIGHETSDOMSTOLEN
Mandatperiod: 2007-2010
Nämndemän:
c
Allan Kolmodin, Hörsne Prästgården 103, 622 58 Romakloster
c
Börje Lundberg, Ölandsgatan 28, 621 49 Visby
m
Karl-Olof Karlström, Lokegatan 7, 621 45 Visby
s
Lennart Grund, Styrmansgatan 357, 621 51 Visby
s
Margaretha Lindkvist, Söderhemsgatan 4, 621 49 Visby
s
Ulf Andersson, Vallstena Allkvie 128, 624 32 Slite

SVEA HOVRÄTT
Mandatperiod: 2007-2010
Nämndemän:
c
Maria Ahlsten, S:t Hansgatan 5, 621 57 Visby
c
Björn Brisund, Tofta Gnisvärdsvägen 111, 622 65 Gotlands Tofta
m
Solveig Artsman, Kakelugnsgatan 35, 621 53 Visby
m
Lilian Edwards, Jungmansgatan 476, 621 52 Visby
fp
Maria Tideman-Ahlner, Lindeväg 16, 621 43 Visby
s
Ove Lindström, Visborgsgatan 28 B, 621 58 Visby
s
Ulla Lindblom, Östergarn Herrvik 465, 623 68 Katthammarsvik
s
Anna Sundin, Ryska gränd 2 B, 621 56 Visby
v
Cecilia Sten-Jonsson, Östergarn Falhammars 276, 623 68 Katthammarsvik
v
Monika Eriksson, Väte Juves 111, 622 40 Romakloster

KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM
Mandatperiod: 2007-2010
Nämndemän:
c
Hilbert Karlqvist, Etelhem Annexen 472, 623 74 Stånga
c
Lena Häglund, När Rovalds 869, 623 48 Stånga
m
Jan Löwenborg, Norrgatan 6, 623 50 Hemse
s
Conny Kristensen Gahnström, Västra Skräddargården 13, 621 53 Visby
s
Maud Steen, Hejdeby Tjautet 120, 621 76 Visby
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LÄNSRÄTTEN, ÖVRIGA MÅL
Mandatperiod: 2007-2010
Nämndemän:
c
Allan Ahlbin, Vitsippsvägen 19, 621 49 Visby
c
Jens Pettersson, Haltarve Lokrume, 621 74 Visby
c
Ann-Christine Josefsson, Rone Ronehamnsvägen 11, 623 47 Hemse
c
Gunni Löfqvist, Boge Aner 238, 624 36 Slite
c
Helena Östborn, Talluddskviar 12 A, 621 41 Visby
m
Gunilla Segerlund, Garvaregatan 4 B, Vibble 622 59 Visby
m
Birgitta Graef-Behm, Berggränd 4, 621 54 Visby
m
Arvo Keinonen, Skördegatan 16, 621 54 Visby
m
Agneta Ramnhagen, Stora Torget 5, 1 tr , 621 56 Visby
fp
Sören Strand, Jungmansgatan 528, 621 52 Visby
kd Yngve Andersson, Flädergatan 39, 621 44 Visby
s
Barbro Ullberg-Gardell, Starks väg 8, 622 60 Visby
s
Ulf Blom, Strandåkersgränd 8, 624 49 Slite
s
Ulla-Birthe Jacobsson, Lärbrogatan 10, 621 43 Visby
s
Torbjörn Holmstedt, Bäl Gute 201, 624 34 Slite
s
Hans-Erik Svensson, Lindvägen 30, 624 52 Lärbro
s
Aino Friberg Hansson, Olofstorpsvägen 6, 622 75 Visby
s
Mats Sundin, Ryska gränd 2 B, 621 56 Visby
s
Bertil Virgin, Östra Sömmerskestigen 10, 621 53 Visby
v
Mats Norrby, Idholmen, Väskinde, 621 72 Visby
v
Kenneth Lindblad, Jungmansgatan 484, 621 52 Visby
mp Britt Ronsten, Stjärngatan 18, 621 41 Visby

VISBY ÖVERVAKNINGSNÄMND
Mandatperiod: 2007-2010
Ledamöter:
c
Hilbert Karlqvist, Etelhem Annexen 472, 623 74 Stånga
m
Ann-Marie Hansson, Wismargränd 7, 621 55 Visby
s
Rose-Marie Stenbom, Vindeväg 5, 624 52 Lärbro
Ersättare:
c
Gunilla Lundberg, Ölandsgatan 28, 621 49 Visby
m
Hans af Petersens, Skolgatan 1, 624 48 Slite
s
Ove Lindström, Visborgsgatan 28 B, 621 58 Visby
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SAMVERKANSNÄMNDEN, STOCKHOLMSREGIONEN
Mandatperiod: 2007-2008
Ledamöter:
c
Per-Olof Jacobsson, Näs Gans 455, 623 37 Havdhem
m
Gustaf Hoffstedt, Gothem Kyrkebjärs 919 B, 624 30 Slite
s
Åke Svensson, Roma karby 516, 622 54 Romakloster
Ersättare:
c
Eva Nypelius, Nyplings Lokrume, 621 74 Visby
m
Margareta Persson, Hablingbo Hemmungs 914, 623 42 Havdhem
s
Birgitta Eriksson, Vägume, 624 53 Lärbro

FULLMÄKTIGE I LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG
Mandatperiod: 2007-2010
Ombud till bolagsstämmorna:
c
Per-Olof Jacobsson, Näs Gans 455, 623 37 Havdhem
s
Björn Jansson, Visborgsgatan 2 2 tr, 621 57 Visby

SKATTENÄMNDEN FÖR SKATTEKONTORET NORRKÖPING
Mandatperiod: 2007-2010
Ledamöter:
c
Gertrud Karlsson, Smiss Lau, 623 62 Ljugarn
c
Thomas Thomasson, Lye Mannegårda 159, 623 61 Stånga
c
Bengt Hallgren, Stenkumla Ansarve 857, 621 95 Visby
c
Allan Olofsson, Humlegårdsvägen 15, 621 46 Visby
m
Birgitta Pettersson, Stora Källstäde, 624 53 Lärbro
m
Anna-Maria Frostman, Södra Kustvägen 46, 623 77 Klintehamn
m
Margareta Glittne, Rone Ronehamnsvägen 24, 623 47 Hemse
fp
Gunnar Tinge, Sören Norrbysgatan 20, 621 58 Visby
s
Sven-Olof Olsson, Halsjärnsgatan 1 C, 1tr, 621 47 Visby
s
Jonny Hagberg, Klintegårda Väskinde, 622 75 Visby
s
Jan Lundgren, Fältgatan 13, 621 45 Visby
s
Åke Hansson, Oloftorpsvägen 6, 622 75 Visby
s
Marianne Emanuelsson, Östergarn Falhammars 246, 623 68 Katthammarsvik
v
Murat Özyurt, Jungmansgatan 29, 621 51 Visby
mp Rolf Enström, Syréngatan 10, 621 44 Visby
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STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND
Mandatperiod: 2007-2009
Ledamot:
c
Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
Ersättare:
s
Sven-Åke Malmberg, Bergmansgatan 1 B, 621 46 Visby
Revisor:
Bengt Öberg, Lindebergs Grant Thornton, Box 1168, 621 25 Visby
Ersättare för revisor:
Lars Leissner, Lindebergs Grant Thornton, Box 1168, 621 25 Visby

DBV:S TRÄDGÅRDSSTYRELSE
Mandatperiod: 2007-2010
Ledamöter:
c
Maud Jacobsson, Ekeby Eskelhem, 622 70 Gotlands Tofta
s
Anna Wickström, Söderhemsgatan 25, 621 49 Visby
Ersättare:
m
Lilian Edwards, Jungmansgatan 476, 621 52 Visby
s
Hanna Lenholm, Olofstorpsvägen 3, 622 75 Visby

FÖRENINGEN ÖSTERSJÖNS FÖRFATTAR- OCH ÖVERSÄTTARCENTRUM
Mandatperiod: 2007-2008
Ledamot i styrelsen:
m
Rolf K. Nilsson, Licknatte Stenkyrka, 624 42 Tingstäde
Ersättare i styrelsen:
s
Sonia Landin, Strandgatan 5, 621 57 Visby
Ombud till representantskapsmötena:
c
Torsten Gislestam, Skolgården Hamra 135, 623 32 Burgsvik
m
Arvo Keinonen, Skördegatan 16, 621 54 Visby
s
Björn Jansson, Visborgsgatan 2 2 tr, 621 57 Visby
Ersättare för ombuden:
c
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby
att inträda vid förhinder för Torsten Gislestam
m
Mikael Karlsson, Odvaldsvägen 19, 623 77 Klintehamn
att inträda vid förhinder för (m)
s
Åke Svensson, Roma Karby 516, 622 54 Romakloster
att inträda vid förhinder för Björn Jansson
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VISBY INTERNATIONELLA TONSÄTTARCENTRUM
Mandatperiod: 2007-2008
Ledamot i styrelsen:
Kultur- och fritidschef Lars Danielson, Kultur- och fritidsförvaltningen,
621 81 Visby
Ombud till representantskapsmötena:
m
Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
Ersättare för ombudet till representantskapsmötena:
s
Ulla Pettersson, Visborgsgatan 24 A, 621 58 Visby
Aukt. revisor: 2007
Claes Wallman, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 145, 141 28 Huddinge
Ersättare för aukt. revisor: 2007
Jan Ekholm, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 177 20, 118 93 Stockholm

FÖRENINGEN KULTURHISTORISKA MUSEET I BUNGE
Mandatperiod: 2007-2010
Ledamot i styrelsen:
c
Sture Gardell, Grubbensväg 5, 624 49 Slite
Ersättare:
s
Tommy Fohlin, Bunge Hägur 300, 624 64 Fårösund

GOTLANDS BILDNINGSFÖRBUND
Mandatperiod: 2007
Lekmannarevisor:
c
Jens Pettersson, Haltarve Lokrume, 621 74 Visby
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Yngve Ahlgren, Storvägen 30, 623 65 Ljugarn

GOTLANDS FÖRELÄSNINGSFÖRBUND
Mandatperiod: 2007
Lekmannarevisor:
c
Gertrud Karlsson, Smiss Lau, 623 62 Ljugarn
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Yngve Ahlgren, Storvägen 30, 623 65 Ljugarn
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GOTLANDS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING
Mandatperiod: 2007-2008
Ledamot i styrelse :
s
Mona Magnusson, Väte Kvie 606, 620 20 Klintehamn
Ersättare i styrelsen:
c
Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
Lekmannarevisor:
fp
Anna-Greta Lickander, Söderhemsgatan 17, 621 49 Visby
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Mikael Stuxberg, Kastanjegatan 56, 621 44 Visby

LÄNSTEATERN PÅ GOTLAND
Mandatperiod: 2007-2008
Ombud till årsmötena:
c
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby
m
Hans Hemlin, Gotenhofsgatan 14, 621 58 Visby
s
Anna Sundin, Ryska gränd 2 B, 621 56 Visby
s
Sonia Landin, Strandgatan 5, 621 57 Visby
Ledamöter i styrelsen:
c
Stig Pettersson, Frändarve Eskelhem, 622 70 Gotlands Tofta
m
Rolf K. Nilsson, Licknatte Stenkyrka, 624 42 Tingstäde
s
Claes-Göran Nilsson, Blomstervägen 23, 621 50 Visby
Ersättare i styrelsen:
c
Torsten Gislestam, Skolgården Hamra 135, 623 32 Burgsvik
att inträda vid förhinder för Stig Pettersson
m
Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Rolf K. Nilsson
s
Margareta Carlström-Nilsson, Styrmansgatan 435, 621 50 Visby
att inträda vid förhinder för Claes-Göran Nilsson
Ordförande:
Vice ordförande:

Rolf K. Nilsson
Claes-Göran Nilsson

GOTLANDS TEATERFÖRENING
Mandatperiod 2007
Lekmannarevisor:
m
Mats Duvner, Gesällvägen 3, 621 42 Visby
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
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GOTLANDSFONDENS RÄKENSKAPER
Mandatperiod: 2007
Lekmannarevisor:
c
Börje Lundberg, Ölandsgatan 28, 621 49 Visby
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde

STIFTELSEN MEDELTIDSVECKAN
Mandatperiod: 2007
Ledamot i styrelsen:
m
Rolf K. Nilsson, Licknatte Stenkyrka, 624 42 Tingstäde
Ersättare i styrelsen:
s
Sonia Landin, Strandgatan 5, 621 57 Visby
Ombud till årsmötet:
c
s

Eva Nypelius, Nyplings Lokrume, 621 74 Visby
Carin Rosell, Allégatan 150 1 tr, 621 51 Visby

Ersättare för ombuden vid årsmötet:
m
s

Ulla Hammarhjelm, Pilängsgatan 11, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för Eva Nypelius
Dan Blomgren, Stångagatan 10, 621 43 Visby
att inträda vid förhinder för Carin Rosell

STIFTELSEN NORRLANDA FORNSTUGA
Mandatperiod: 2007
Lekmannarevisorer:
c
Ingemar Nyström, Kräklingbo Stenstugu 511, 623 70 Katthammarsvik
s
Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
Ersättare för lekmannarevisorerna:
m
Kenneth Westberg, Gothem Viby 249, 624 30 Slite
att inträda vid förhinder för Ingemar Nyström
s
Birgitta Liljegren, Gråboväg 22 F, 621 49 Visby
att inträda vid förhinder för Gerty Holmstedt
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SPARBANKEN GOTLAND
Mandatperiod: Årsstämman 2007 – årsstämman 2011
Huvudmän:
c
Lars-Inge Wickman, Prästgården Eskelhem, 622 70 Gotlands Tofta
c
Kent Johansson, Eskelhem Sigvards, 622 70 Gotlands Tofta
c
Lars-Eve Thomsson, Eskelhem Rovalds, 622 70 Gotlands Tofta
c
Mats Melin, Burs Apse 610, 623 49 Stånga
c
Sören Wallin, Stånga Liffride 491, 623 60 Stånga
c
Torsten Niklasson, Linde Odvalds, 623 57 Hemse
m
Per Österlund, Sanda Boterarve 104, 623 79 Klintehamn
m
Rolf Öström, Kärne Burs, 620 13 Stånga
m
Ulf Tyrefors, Lojsta Skote 421, 623 53 Hemse
fp
Ulf Percival, Smidesvägen 26, Eskelhem, 622 66 Visby
fp
Sven Bosarfve, Box 2, 623 15 Stånga
s
Sören Andreasson-Utas, Prästgården, Eskelhem, 622 70 Gotlands Tofta
s
Maj-Britt Mittonen, Steffens Väg 3, 621 46 Visby
s
Brith Jones, Stengårdevägen 8, 622 65 Gotlands Tofta
s
Nils Jakobsson, Eskelhem Övide, 622 70 Gotlands Tofta
s
Britt-Marie Sjöndin, Burs Kärne 258, 623 49 Stånga
s
Bo Ax, Burs Kärne 258, 623 49 Stånga
s
Einar Nilsson, Fardhem Prästgården 307. 623 52 Hemse
s
Kurt Nilsson, Fardhem Gardarve 506, 623 52 Hemse
s
Charlotte Andersson, Fältgatan 73, lgh 312,621 45 Visby
mp Olle Ronsten, Stjärngatan 18, 621 41 Visby
Den som uppnått eller under det år då mandattiden börjar, uppnår en ålder av 75 är icke
valbar till huvudman. Huvudman som under mandattiden fyller 75 år, är skyldig att avgå vid
årssammanträdet det kalenderår då han uppnår sagda ålder.

SPARBANKEN GUTE
Mandatperiod: Årsstämman 2007 – årsstämman 2011
Huvudmän:
c
Gertrud Karlsson, Lau Smiss 742, 623 62 Ljugarn
c
Benny Dahlström, Ala Gyle 104, 623 71 Katthammarsvik
m
Egil Lyngstad, Dalhem Anderbåtels 323, 622 56 Dalhem
m
Eva Lindström, Stånga Liffride 435, 623 60 Stånga
fp
Börje Jakobson, Lye Mannegårda 170, 623 61 Stånga
s
Barbro Ekström-Klang, Roma Busarve 633, 622 54 Romakloster
s
Sören Johansson, Garde Hemmor 805, 623 63 Ljugarn
s
Jonas Frändestrand, Kräklingbo Prästbacken 19, 623 70 Katthammarsvik
s
Åke Wassberg, Alskog Prästgården 193, 622 64 Ljugarn
v
Bo Holm, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik
Den som uppnått eller under det år då mandattiden börjar, uppnår en ålder av 75 är icke
valbar till huvudman. Huvudman som under mandattiden fyller 75 år, är skyldig att avgå vid
årssammanträdet det kalenderår då han uppnår sagda ålder.

NÄRS SPARBANK
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Mandatperiod: Årsstämman 2007 – årsstämman 2011
Huvudmän:
c
Kjell Thomsson, När Dalbo 474, 623 48 Stånga
c
Erik Folkarve, När Folke 868, 623 48 Stånga
c
Gun-Britt Larsson, När Hallute 147, 623 48 Stånga
c
Sören Larsson, När Smiss 610, 623 48 Stånga
c
Lars-Erik Kullander, När Husarve 425, 623 48 Stånga
c
Gun Larsson, Hallute När, 623 48 Stånga
c
Ing-Marie Larsson, När Andarve 861, 623 48 Stånga
c
Erling Häglund, När Rovalds 869, 623 48 Stånga
c
Christer Norrby, När Hallute 109, 623 48 Stånga
c
Ann-Marie Randleff, När Tiricker 832, 623 48 Stånga
s
Sten Olsson, När Mickelgårds 363, 623 48 Stånga
s
Ronny Dellevik, När Nickstjups 231, 623 48 Stånga
Den som uppnått eller under det år då mandattiden börjar, uppnår en ålder av 70, år icke
valbar till huvudman. Huvudman som under mandattiden fyller 70 år, är skyldig att avgå vid
årssammanträdet det kalenderår då han uppnår sagda ålder.

KULTURHUSET BORGEN EK. FÖRENING
Mandatperiod: 2007–2008
Ombud vid föreningsstämmorna:
m
Gustaf Hoffstedt, Gothem Kyrkebjärs 919 B, 624 30 Slite
Ersättare för ombudet:
s
Sonia Landin, Strandgatan 5, 621 57 Visby
Ledamöter i delegation för samråd vid föreningsstämmorna:
kd
s
s

Gunnar Bergfasth, Vallérsgatan 1, 621 43 Visby
Anna Wickström, Söderhemsgatan 25, 621 49 Visby
Inga-Britt Karlsson, Humlegårdsvägen 21, 621 46 Visby

Ledamöter i styrelsen:
c
Björn Brisund, Tofta Gnisvärdsvägen 111 Tofta, 622 65 Gotlands Tofta
m
Per-Anders Croon, Lummelunda Burge 321, 624 40 Tingstäde
s
Åke Svensson, Roma Karby 516, 622 54 Romakloster
Ersättare i styrelsen:
fp
Mats Byström, N Kyrkogatan 20 C, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för Björn Brisund och Per-Anders Croon
s
Roland Olofsson, Roma Larsarve 156, 622 54 Romakloster
att inträda vid förhinder för Åke Svensson
Godkänd revisor:
Tore Karlström, Gotlands Revisionsbyrå, Box 1046, 621 21
Ersättare för godkänd revisor:
Anita Lewander, Gotlands Revisionsbyrå, Box 1046, 621 21
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Lekmannarevisor:
c
Jens Pettersson, Haltarve Lokrume, 621 74 Visby
Ersättare för lekmannarevisor:
s Mikael Stuxberg, Kastanjegatan 56, 621 44 Visby
FÖRENINGEN HEMSEGÅRDEN
Mandatperiod: 2007
Lekmannarevisor:
m
Eva Lindström, Stånga Liffride 435, 623 60 Stånga
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Johnny Lindkvist, Parkgatan 3, 623 50 Hemse

GOTLANDS TURISTFÖRENING
Mandatperiod: 2007
Lekmannarevisor:
c
Jens Pettersson, Haltarve Lokrume, 621 74 Visby
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Mikael Stuxberg, Kastanjegatan 56, 621 44 Visby
Ledamöter i Samrådsgrupp: 2007—2008:
c
Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
s
Anne Ståhl Mousa, Lummelunda Tjaulsvägen 27, 621 71 Visby
Ersättare i Samrådsgruppen: 2007—2008
m
Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
s
Sonia Landin, Strandgatan 5, 621 57 Visby

DELEGATER TILL HANSEDAGAR
Mandatperiod: 2007-2010
Delegater:
s
Anne Ståhl Mousa, Lummelunda Tjaulsvägen 27, 621 71 Visby
m
Lena Celion, Åkervägen 3, 620 30 Slite
STÄDERNAS ÖSTERSJÖRÅD (Union of the Baltic Cities,UBC)
Mandatperiod: 2007 – 2010
Delegat:
m
Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
Ersättare:
s
Björn Jansson, Visborgsgatan 2 2 tr, 621 57 Visby
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BYGGARBETSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2007 –2010
Ledamot:
c
Kjell Skalberg, Mjölkgatan 14, 624 44 Tingstäde
Ersättare:
s
Tommy Gardell, Starks väg 8, 622 60 Visby

STYRELSEN FÖR STIFTELSEN BUNGE RIDCENTRUM
Mandatperiod: 2007 –2010
Ledamöter:
c
Hans Klintbom, Vävaregatan 11, Vibble, 622 59 Visby
Kultur- och fritidschef Lars Danielson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Lövsta,
621 81 Visby
Ersättare:
s
Stig Malmros, Gästgivarevägen 15, 624 62 Fårösund
Avd-chef Hans Stenmark, Kultur- och fritidsförvaltn, 621 81 Visby
Aukt. revisor: 2007
Claes Wallman, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 145, 141 28 Huddinge
Ersättare för aukt. revisor: 2007
Jan Ekholm, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 177 20, 118 93 Stockholm

STÅNGA IDROTTSFÖRENING
Mandatperiod: 2007
Lekmannarevisor:
c
Arne Ohlsson, Siglaivs När, 623 48 Stånga
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Bengt-Erik Cederlund, Stånga Malmen 927, 623 60 Stånga

WISBY RIDKLUBB
Mandatperiod: 2007
Lekmannarevisor:
m
Anders Brunes, Fårö Suderand 1, 624 67 Fårö
Ersättare för lekmannarevisor:
s
Mikael Stuxberg, Kastanjegatan 56, 621 44 Visby
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INSKRIVNINGSNÄMNDEN VID REGIONKONTOR STOCKHOLM
Mandatperiod: 2007 –2010
Ledamot:
c
Allan Olofsson, Humlegårdsvägen 15, 621 46 Visby
Ersättare:
s
Lars Wetterlund, Storgatan 17, 623 50 Hemse

FÖRENINGEN SVERIGES EKOKOMMUNER
Mandatperiod: 2007 –2010
Ombud till årsmötena:
c

Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby

Ersättare för ombudet till årsmötena:
s
Åke Svensson, Roma Karby 516, 622 54 Romakloster
Ledamot i styrelsen: (Utsedd av årsmötet)
c
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

KOMMUNINVEST
Mandatperiod: 2007 –2010
Ombud till stämmorna:
c Eva Nypelius, Nyplings Lokrume, 621 74 Visby

GOTLANDS SKARPSKYTTE- OCH JÄGARGILLE
Mandatperiod: 2007 –2010
Ledamot i styrelsen:
c
Thomas Lindström, Annexen Lokrume, 621 74 Visby
Ersättare:
s
Roland Olofsson, Roma Larsarve 156, 622 54 Romakloster

VILTVÅRDNÄMND
Mandatperiod: 2007–2010
Ledamöter:
c
s

Stig Wickman, Rovide, Eskelhem, 621 97 Visby
Roland Olofsson, Roma Larsarve 156, 622 54 Romakloster

Ersättare:
m
s

Göthe Malmros, Träkumla Ingvards, 621 94 Visby
att inträda vid förhinder för Stig Wickman
Eric Martell, Mårtens Kvior 7, 623 35 Burgsvik
att inträda vid förhinder för Roland Olofsson
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STYRELSEN FÖR GOTLAND INTERACTIVE PARK
Mandatperiod: 2007 –2008
Ledamot:
Kalle Löwenberg, Gotlands kommun, Ledningskontoret, 621 81 Visby
Ersättare:
Lena Thalin, Gotlands Kommun Ledningskontoret, 621 81 Visby
Lekmannarevisor: 2007
c
Jens Pettersson, Haltarve Lokrume, 621 74 Visby
Ersättare för lekmannarevisor: 2007
s
Jan Lundgren, Fältgatan 13, 621 45 Visby
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 16

2006-12-18

Anmälan av nya medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-11-15 från Inger Harstäde om belysning i Tallunden
(Inkom 2006-11-16)

•

Medborgarförslag 2006-11-19 från Hans Svensson om att lägga ut diariet på
kommunens hemsida så at det ges möjlighet att följa handläggningen av insänt
ärende (Inkom 2006-11-20)

•

Medborgarförslag från Börje Sjöström om anläggning av en boulebana
(Inkom 2006-11-23)

•

Medborgarförslag 2006-11-16 från Susann Hansson om utökning av den
nuvarande 3-åriga gymnasieutbildningen till 4 år för de som söker till
idrottsgymnasium (Inkom 2006-11-24)

•

Medborgarförslag 2006-11-23 från Hans Svensson om anpassning av
busstidtabellen mellan Linje 1 från norr och Innerstadslinjen (Inkom 2006-1124)

•

Medborgarförslag 2006-10-16 från Mona Ringbom om att ungdomar skall
kunna varva sin skolutbildning med lärlingsjobb inom vissa yrkesområden
(Inkom 2006-11-24)

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.

Belysning i Tallunden

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 är en mörk plats mellan Söderväg
och Stenkumlaväg. Det skulle kännas
tryggare att promenera där, dessutom skulle
de som håller till där synas för allmänheten.
Det förekommer mycket ”affärer och festande”
i skydd av mörkret.

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

x

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

061115
Namnförtydligande

Inger Harstäde
Adress

Gutevägen 21 B
Postadress

621 46 Visby
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Lägg ut Diariet för ankommande skrivelser på Internet/Kommunens hemsida så
det gives möjlighet att följa handläggning av insänt ärende.

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.

Sände in ärende i vår med önskemål om diarienummer. Upprepade begäran
efter 1 månad via rekommenderat brev. Har ännu inte hör något.
Vid bägge tillfällena bifogades svarsformulär och frankerat kuvert.
Vad finns annars för alternativ.

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

x

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

19/11 2006
Namnförtydligande

Hans Svensson
Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

621 41 Visby
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

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 BOULEBANA I
TALLUNDEN.

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.

TALLUNDEN SOM ÄR EN VÄLSKÖTT
OCH VACKER PLATS I SÖDRA VISBY.
DEN FINA LEKPLATSEN KAN KOMBINERAS
MED EN BOULEBANA, EFTERSOM MÅNGA ÄR
DÄR TILLSAMMANS MED SINA BARN-/BARNBARN.
(EN GEMENSKAP ÖVER ÅLDERSGRÄNSERNA.)
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

X

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
Namnförtydligande

Börje Sjöström
Adress

Södervärnsgatan 8
Postadress

621 46 Visby
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Utöka den nuvarande 3-åriga gymnasieutbildningen
till 4 år för de som söker till idrottsgymnasium.

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.

När man utför idrott på hög nivå bör det finnas en
möjlighet att utöva fler träningspass under dagen
och inte som nu bara på onsdagseftermiddag. Därför
föreslår jag att man förlänger studietiden till 4 år så
att man kan kombinera idrott och studerandet på en hög nivå.
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

x

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

16/11-06
Namnförtydligande

Susann Hansson
Adress

St. Åby Bro 725
Postadress

621 73 Visby

Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Anpassning i tidtabellen mellan Linje 1 från Norr och Innerstadslinjen.
Norrbussen startar 1140 från Lasarettet och Innerstadsbussen 1145 från
Domus parkering – hinner ej fram i tid.

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.

Vintertid med halt underlag brukar jag ta lokalbuss.
I nedförbacke är det besvärligt att ta sig till Biblioteket varför
innerstadslinjen blir ett tryggt och smidigt transportmedel.
Uppför är alltid lättare att gå vid halka men ner är riskabelt!

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

x

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

23/11 2006
Namnförtydligande

Hans Svensson
Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

621 41 Visby
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

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 ni skall besluta om att ungdomar
ska kunna börja som lärlingar inom
Vissa yrkesområden.

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.

Många ungdomar i dag är mycket
skoltrötta. Därför skulle skolan kunna
varvas med lärlingsjobb. Kanske att man
är halva tiden i skolan och den andra
Halvan som lärling.

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

x

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

061016
Namnförtydligande

Mona Ringbom
Adress

Gråboväg 29 B
Postadress

621 49 Visby
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärenden 17-19

2006-12-18

Interpellationer
Innehåll
•

Eric Martells (s) interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius´ (c) om arbetstillfällen på Storsudret

•

Carina Lindbergs (v) interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius´ (c) om konsekvenser för regeringens arbetsmarknadspolitik

•

Jennie Anderssons (v) interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius´(v) om jobben på Arbetslivsinstitutet
Viveca Bornolds (mp) interpellation till byggnadsnämndens ordförande Bo
Björkman (s) om översiktsplanen för norra Gotland

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

Till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius

Interpellation angående arbetstillfällen på Storsudret.
Från starten 1999 har UniGuide, (callcenter & telemarketing) haft sin verksamhet förlagd till
Burgsvik. Alltsedan företaget tillkännagav att ett kontor skulle öppnas i Visby hösten 2006
har vi befarat att verksamheten härute skulle avvecklas. Beslutet kom och nu står det klart att
en verksamhet med upp till ett 40-tal arbetsplatser kommer att stängas.
De negativa följderna för Storsudret av att företaget flyttar sin verksamhet till Visby är
jämförbara med konsekvenserna för norra Gotland då KA3 avvecklades, eller för
Visbyområdet då resterande militär verksamhet lades ner.
Mina frågor är:
Vilka initiativ har Du tagit med anledning av det ovan sagda?
Vilka åtgärder kommer Du att vidta för att det ska tillskapas ersättningsarbeten på Storsudret?
Burgsvik 2006 11 25
Eric Martell
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius

Angående konsekvenser för Gotland av regeringens
arbetsmarknadspolitik

Regeringen har radikalt förändrat arbetsmarknadspolitiken. Betydligt mindre pengar anslås till
arbetsmarknadsåtgärder, vissa insatser försvinner.
En av motiveringarna från regeringen är att arbetslösheten kommer att minska när a-kassan
sänks. Gotlands kommun har ansvar för en del av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna på
Gotland. Främst sker det i Arbetscentrums regi. Här finns många unga som har svårt att få
anställning men även äldre som arbetstränar.
Mina frågor är:
Vilka konsekvenser får regeringens arbetsmarknadspolitik för Arbetscentrum och de som får del
av deras verksamhet?
Var någonstans på Gotland kommer regeringens löften om fler jobb att infrias det närmaste året?
Vilka arbetsgivare är idag beredda att anställa ungdomarna och de arbetstränande vuxna som idag
finns eller under våren skulle ha kunnat finnas i arbetscentrums verksamhet? Vilken strategi har
kommunledningen att hantera den uppkomna situationen?
Visby 2006-11-27
Vänsterpartiet
Carina Lindberg

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius

Angående jobben på Arbetslivsinstitutet

När P18 lades ner lovade den dåvarande regeringen ersättningsjobb till Gotland. Ett resultat av
detta var att flytta en del av Arbetslivsinstitutets verksamhet till Gotland. Den nya regeringen har
dock beslutat att lägga ner Arbetslivsinstitutet därmed försvinner några av de ersättnings jobb
Gotland lovats av staten.
Min fråga är:
Hur har kommunledningen agerat i denna fråga? Har ni begärt nya ersättningsjobb av regeringen?
Visby 2006-11-27
Jennie Andersson
Vänsterpartiet

INTERPELLATION
Bredgatan 4
621 57 VISBY
0498 – 21 55 30

gotland@mp.se
www.mp.se/gotland

Viveca Bornold (mp)

2006-11-27

Till: Ordförande i Byggnadsnämnden

Utställning av översiktsplanen norra Gotland
Arbetet med översiktsplanen för norra Gotland har enligt min information kommit långt. Den har inte ställts ut
än vilket gör det omöjligt för vissa projekt att komma igång. Konkret stoppar den all vindkraftsutbyggnad på
norra Gotland.
Frågor:
Hur långt har arbetet med planen kommit?
När beräknas planen ställas ut?

Visby den 27 november 2006

Viveca Bornold (mp)
kommunfullmäktigeledamot

