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Kf § 121
Bokslut 2006 med årsredovisning
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 92

Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde
som fullmäktige behandlar årsredovisningen (kommunfullmäktiges arbetsordning
39 § i enlighet med kommunallagens 8 kap 20 §). Annons om allmänhetens frågestund har varit införd och årsredovisning och revisionsberättelse har hållits tillgängliga, dels under kontorstid på kommunens ledningskontor, dels på kommunens hemsida på Internet: www.gotland.se. Vid behandlingen av ärendet ställdes
inga frågor av allmänheten.
Det ekonomiska resultatet för år 2006 uppgick till +71 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett totalt överskott i förhållande till budget med 26 miljoner
kronor, varav dock bör nämnas att hälso- och sjukvårdsnämnden har redovisat ett
underskott med 39 miljoner kronor. Även räddningstjänsten visade ett underskott,
för 2006 med 3,5 miljoner kronor.
Ekonomidirektören Göran Gyllenkrok, koncerncontroller Anders Gripne och
personalstrateg Mats Magnusson informerade om kommunens bokslut, styrkort
och personalmål.
Revisorerna har föreslagit kommunfullmäktige att bevilja nämnder, styrelser samt
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning. De
riktar dock anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden för att de inte klarat sitt
ekonomiska åtagande. Anmärkning riktas även mot kommunstyrelsen i dess egenskap av nämnd för räddningstjänsten. Anförande hölls av revisorernas vice ordförande Billy Östberg (s).
Kommunfullmäktige har inhämtat yttranden från hälso- och sjukvårdsnämnden
och kommunstyrelsen, vars svar fanns på ledamöternas bord till sammanträdet.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Nypelius (c), Björn Jansson (s), Lena Celion (m), Gustaf
Hoffstedt (m), Lars Thomsson (c), Åke Svensson (s), Mats-Ola Rödén (fp) Rut
Smeds (kd) och Carina Lindberg (v).
Ordföranden föreslog att i stället för avsättning till pensionsreserv skulle
avsättning ske ”för framtida omstruktureringskostnader”, vilket vann kommunfullmäktiges gillande.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 121 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
• Årsredovisningen godkänns.
• Revisionsberättelsen med anmärkningar och svar på dessa läggs till handlingarna.
• Ansvarsfrihet beviljas.
• Inom ramen för eget kapital avsätts 45,7 miljoner kronor för framtida
omstruktureringskostnader.
Kommunfullmäktige antecknar, att ledamöter som tillika är ledamöter eller ersättare i
nämnder och styrelser inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, var och en
i vad henne eller honom angår (en särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och
ersättarnas uppdrag 2006 har utarbetats).
Expedieras:
Kommunens revisorer
Styrelsen och samtliga nämnder
Ledningskontorets ekonomienhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 122
Ändring av renhållningstaxan
KS 2007/0138-40
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 100
- Tekniska nämnden 2007-03-21, § 78
- Ledningskontoret 2007-03-26

Tekniska nämnden har lagt fram förslag om ändring av renhållningstaxan.
Nämnden har föreslagit en successiv övergång till källsortering i två fraktioner:
En för komposterbart och en för brännbart avfall. För renhållningsverksamheten
innebär detta ökade kostnader, i storleksordningen 7 miljoner kronor, som föreslås
täckas genom ökade avgifter med ca 17 %. Den har föreslagit att avgiftsändringen
ska börja gälla från och med den 1 juli 2007.
Nämnden har aviserat att de under hösten 2007, efter en grundlig översyn, lägger
fram ett nytt förslag till utformning av renhållningstaxa med grundavgifter, hämtningsavgifter och behandlingsavgifter per kilo.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande tillstyrkt tekniska nämndens förslag till taxehöjning. De framhåller att verksamheten är affärsdrivande och ska täcka sin finansiering ”med avgifter och utan tillskott av skattemedel”.
Kommunstyrelsen har för fastställelse av förslaget i kommunfullmäktige föreslagit
att tekniska nämndens förslag ska tillstyrkas.
Kommunfullmäktiges beslut
• Tekniska nämndens förslag till ändring av renhållningstaxan antas att gälla
fr.o.m. 1 juli 2007.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontorets ekonomienhet
Författningssamlingen

Justerande:

Anmärkning:
Taxan bifogas protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 123
Tilläggsanslag för Visby havsbad
KS2007/0089-20
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 82
- Tekniska nämnden 2007-02-21, § 42
- Ledningskontoret 2007-03-12

Tekniska nämnden har för iordningställande av Visby havsbad haft en ökad
investeringsutgift på 5 miljoner kronor utöver tidigare beviljade 7 miljoner
kronor. Totalt erfordras 12 miljoner kronor för att uppföra en byggnad för
sommarrestaurang, toalett, omklädningsrum och bastu samt en evenemangsplats i
anslutning till byggnaden. Även en badstrand med brygga ingår i projektet.
Nämnden har upprättat avsiktsförklaring mellan kommunen och sällskapet DBW
om uppförande av anläggningen som sedan säljs till DBW för produktionskostnaden. Kommunen kommer i sin tur att hyra tillbaka anläggningen för att i sin
tur vidareuthyra denna till NMT, som är det bolag som driver Wisby Strand (den
nya kongresshallen).
Ledningskontoret har föreslagit kommunfullmäktige att tilläggsanslag om
5 miljoner kronor ska beviljas. Kontoret har även, för beslut i kommunstyrelsen,
föreslagit att avsiktsförklaringen ska godkännas.
Kommunstyrelsen har beslutat om en sådan avsiktsförklaring. Kommunstyrelsen
har i enlighet med detta föreslagit kommunfullmäktige att tilläggsanslaget ska
beviljas.
Anföranden:
Anföranden hölls av Roland Norbäck (v), Eva Nypelius (c) och Björn Jansson (s).
Kommunfullmäktiges beslut
• Tekniska nämnden beviljas 5 miljoner kronor i tilläggsanslag för investeringar
i Visby havsbad. Medel anvisas ur kommunens eget kapital.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontorets ekonomienhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 124
Ombyggnad för löneadministration i Slite: Begäran om tilläggsanslag
KS2005/0478-04
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 81
- Tekniska nämnden 2007-02-21, § 61
- (Kommunstyrelsen 2005-02-24, § 30, och 2006-03-30, § 76 samt arbetsutskottet 2006-01-10, § 3)
- Ledningskontoret 2007-03-12

Tekniska nämnden har av kommunfullmäktige begärt 7 miljoner kronor i
tilläggsanslag för ombyggnad av kommunhuset i Slite som ska inrymma
kommunens löneadministration. De ökade kostnaderna hänförs främst till ny
installation av ventilation samt ombyggnad till ett modernt kontorshus inklusive
förbättrad miljö för befintligt bibliotek. Den totala kostnaden för ombyggnaden
uppgår till 15 miljoner kronor.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande föreslagit att tilläggsanslaget beviljas och att
finansiellt igångsättningstillstånd ges under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut.
Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige föreslagit att
tilläggsanslag beviljas.
Anföranden:
Anföranden hölls av Jenny Guteäng (m), Eva Nypelius (c) och Brittis Benzler (v).
Kommunfullmäktiges beslut
• Tekniska nämnden beviljas 7 miljoner kronor i tilläggsanslag för ombyggnad
av kommunhuset i Slite. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontorets ekonomienhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 125
Försäljning av fastigheten Klinte Valle 1:226
KS 2007/0112-25
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 101
- Tekniska förvaltningen 2007-03-12
- Ledningskontoret 2007-03-14

Kommunstyrelsen har (2005-10-27, § 260) beslutat att fastigheten Klinte Valle
1:226 ska säljas via fastighetsmäklare.
Tekniska förvaltningen har i enlighet med det givna uppdraget genomfört fastighetsbildning och lagt fram förslag om att fastigheten ska säljas till Vianova fastigheter AB för 6,1 miljoner kronor och i övrigt enlig framtaget förslag till köpekontrakt. Fastigheten innehåller 21 lägenheter fördelade på 5 byggnader och det
bokförda värdet är nästan exakt 1 miljon kronor.
Ledningskontoret har inte haft något att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om försäljning.
Kommunfullmäktiges beslut
• Fastigheten Klinte Valle 1:226 säljs till Vianova Fastigheter AB för en köpeskilling av 6,1 miljoner kronor och på i övrigt de huvudsakliga villkor som
framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontorets ekonomienhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 126
Alkoholförtäringsförbud i Hemse och Slite: Ändring av lokala
ordningsföreskrifter
KS2007/0079-10
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 62
- Ledningskontoret 2007-02-21

Ledningskontoret har föreslagit ändring i ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Gotlands kommun” genom att förbjuda alkoholförtäring i både centrala Hemse
och Slite samhällen. Polismyndigheten har uppmärksammat kommunen på
”problem med störande berusade individer som öppet förtär alkohol på allmän
plats i Slite”. Ett förbud om alkoholförtäring skulle ge polisen en möjlighet att
ingripa och direkt omhänderta alkoholen. De har också påpekat att samma förhållanden gäller i Hemse. Även Slite köpmannakår och Solveig Artsman (m) –
genom motion – har påtalat samma sak.
Kommunfullmäktiges beslut
• I Gotlands kommuns allmänna ordningsföreskrifter skall följande två nya
stycken införas avseende förtäring av alkohol:
SLITE
Spritdrycker, vin och starköl får inte annat än i samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom följande område i Slite: Området mellan Storgatan
och Stationsgatan med början vid Genvägen fram till och med hamnområdet
inkluderande bägge pirarmarna.
HEMSE
Spritdrycker, vin och starköl får inte annat än i samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom följande område i Hemse: Området som avgränsas
av Fardhemsvägen och dess södra anslutning till Storgatan – Ronevägen –
Bangårdsgatan, inkluderande området vid busstationen, – skolgården,
inkluderande området runt sim- och ishallen, – Norrgatan – Nygatan Ängsgatan – Hagagatan fram till Fardhemsvägen.
• Beslutet ska anmälas till länsstyrelsen.
Expedieras:
Länsstyrelsen
Författningssamlingen
Konsult- och servicekontoret: Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak
Ledningskontorets folkhälso- och säkerhetsenhet
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 127
Motion. Ändring av lokal ordningsstadga avseende Slite samhälle
KS2006/0550-00
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 65
- Motion 2006-11-27
- Ledningskontoret 2007-02-21

I en motion har Solveig Artsman (m) yrkat att ändring ska göras av ”den lokala
ordningsstadgan så att ett förbud mot förtäring av alkohol på allmän plats i Slite
centrum införs”. Hon pekar på problem med ordningen och upplevd otrygghet i
Slite samhälle.
Ledningskontoret har besvarat motionen genom att lägga fram förslag om ändring
av lokala ordningsföreskrifter avseende Slite samhälle.
Kommunstyrelsen har föreslagit bifall till motionen med hänvisning till framlagt
förslag om ändring av de lokala ordningsföreskrifterna (se § 126).
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls med hänvisning till framlagt förslag om ändring av de lokala
ordningsföreskrifterna.
Expedieras:
Ledningskontorets folkhälso- och säkerhetsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 128
Motion. Satsning på Slite centrum
KS2006/0088-10
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 86
- Motion 2006-02-20
- Byggnadsnämnden, arbetsutskottet 2006-04-26, § 210
- Arbetsutskottet 2006-08-15, § 208
- Tekniska nämnden 2006-10-25, § 243
- Ledningskontoret 2006-12-15

Lena Celion (m) har i motion yrkat att en ny plan för Slite centrum utarbetas i
samråd med lokala företrädare. En sådan plan kan ge en spännande centrummiljö
och skapa en tydlig mötesplats som är utvecklande för samhället och norra
Gotland.
Byggnadsnämnden har i sitt yttrande anfört att gällande fördjupad översiktsplan
från 1993 och i gällande detaljplaner finns möjligheter för en utveckling av Slite
centrum. I planerna utpekade utbyggnader, förtätningar o.s.v. har dock inte
genomförts. I pågående översiktsplan för Gotland 2025 kommer centralorterna att
lyftas fram och en ny fördjupad översiktsplan kommer att vara en naturlig följd.
Nämnden tar för självklart att lokala organisationer och arbetsgruppers kunskap
tas tillvara i planarbetet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till ledningskontoret
(2006-08-15, § 208).
Tekniska nämnden har föreslagit att medel tas upp för iordningsställande av allmän platsmark i centrala delarna av Slite. Ett sådant arbete bör dock ha en lokal
förankring och nämnden har genom förvaltningen föreslagit att några personer
utses genom de intressegrupper som finns till att ingå i en arbetsgrupp. Kostnaden
för att med konsulthjälp utarbeta ett förslag är beräknad till 250 000 kronor och
medel tas upp i kommande flerårsplan.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att medel anslås av
tekniska nämnden i dess flerårsplan.
Anförande:
Anförande hölls av Lena Celion (m).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 128 forts.

Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls på så sätt att medel för att iordningställa allmän platsmark i
centrala delarna av Slite beaktas av tekniska nämnden i kommande budgetarbete.
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontorets planeringsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige

Kf § 129
Motion. Bemanningen av vissa polisstationer
KS2006/0598-11
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 66
- Motion 2006-12-18
- Ledningskontoret 2007-02-21

I en motion har Solveig Artsman (m) yrkat ”att kommunen ska verka för att Slite
återfår en bemannad polisstation” och en ökad bemanning av stationen i Hemse.
Ledningskontoret har i sitt svar hänvisat till de ”upparbetade former för dialog”
som kommunen inom Gotlands brottsförebyggande råd har med polisen. Förutom
detta har de påpekat att motionen ligger utanför kommunens kompetensområde,
då det är polismyndigheten som har att bedöma behov och resurser av polisiär art.
Kommunfullmäktiges beslut
• Även om den i motionen aktualiserade frågan ligger utanför Gotlands
kommuns ansvarsområde bifalls motionen på så sätt att frågan överlämnas till
Gotlands brottsförebyggande råd för diskussion.
Expedieras:
Ledningskontorets folkhälso- och säkerhetsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 130
Motion. Utredning om nyttig och miljövänlig mat
KS2006/0399-44
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 64
- Motion 2006-08-21
- Arbetsutskottet 2006-11-20, § 309
- Ledningskontoret 2007-02-23

I inlämnad motion om medvetna matval i kommunens verksamheter har Björn
Jansson (s) föreslagit att uppdrag ges om att utreda hur man kan säkerställa att
använda livsmedel är nyttiga, näringsrika och miljövänliga.
Ledningskontoret har i sitt svar förklarat att övergripande mål för kommunens
folkhälsoarbete är en god jämlik och jämställd hälsa för alla gotlänningar.
Kommunen kan bidra till detta genom att ta ett övergripande samhälls- och miljöansvar och underlätta för innevånarna att kunna göra hälsosamma val. Framtagande av en kommunövergripande kostpolicy skulle vara ett stöd och tydliggöra
såväl ansvar som krav kring hälsosam och säker kost och även underlätta hanteringen för alla som arbetar och hanterar livsmedel. De har även redogjort för
befintlig kostorganisation och andel inköpta ekologiska livsmedel, vilket vid
utgången av år 2006 nästan var 12 %. I det övergripande projektet ”Struktur
2007” pågår arbete med måltidsverksamhet.
Kontoret tillstyrker motionen och ger inom ramen för ”Struktur 2007” hälso- och
sjukvårdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en
övergripande kostpolicy, i samverkan med berörda verksamheter.
Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige tillstyrkt motionen i
enlighet med ledningskontorets förslag.
Anförande:
Anförande hölls av Björn Jansson (s).
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls på så sätt att den överlämnas till barn- och utbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden som, med hänvisning till inlett
arbete inom ramen för projektet Struktur 2007, får i uppdrag att utarbeta en
övergripande kostpolicy för Gotlands kommun i samverkan med berörda verksamheter.
Expedieras:
Ledningskontorets folkhälso- och säkerhetsenhet, Barn- och utbildningsnämnden, Hälso- och
sjukvårdsnämnden
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige

Kf § 131
Motion. Offentlighet i ärenden om näringslivsstöd
KS2006/0551-10
- Kommunstyrelsen 2006-03-29, § 87
- Motion 2006-11-27
- Ledningskontoret 2007-02-16

Sven Bosarfve (fp) har lämnat in en motion om bristen på offentlighet vid givande
av stöd till näringslivet. Han föreslår att det på kommunens hemsida ska
offentliggöras vem som får stöd och till vad det ska gå. Han vill även att det slutliga resultatet av beviljade stöd ska utvärderas och följas upp.
Ledningskontoret har i sitt svar påpekat att utlämnande av företagsstöd kan vara
ägnat att medföra skada och därför i allt väsentligt bör skyddas av sekretesslagen.
Detta har även stöd av regeringsrättens praxis och Kammarrätten i Stockholm.
NUTEK med andra myndigheter har gjort en annan bedömning och har på
anmodan lämnat ut uppgifter om landsbygdsstöd och även av Gotlands kommun
beviljat stöd. Kontoret har nu arbetet fram nya principer för vilken information
som kan lämnas ut. Från och med ingången av februari publiceras beslutsprotokollen på kommunens hemsida. Kontoret föreslår att motionen anses
besvarad med sitt utlåtande.
Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige tillstyrkt ledningskontorets svar.
Anförande:
Anförande hölls av Sven Bosarfve (fp).
Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.
Expedieras:
Ledningskontorets näringslivsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

174

PROTOKOLL
2007-04-23
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Kommunfullmäktige

Kf § 132
Motion. Inrättande av bilpool
KS2006/0597-53
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 88
- Motion 2006-12-18
- Ledningskontoret 2007-02-23

Matias Lundström (mp) har i motion yrkat att låta utreda möjligheten att starta en
bilpool för kommuninnevånare med kommunens tjänstebilar. Han har föreslagit
att tjänstebilarna skulle kunna utnyttjas av innevånarna när dessa inte används. I
förslaget ingår att bilarna även ska vara etanoldrivna vilket social- och omsorgsnämnden ställde som miljökrav när de köpte in sina bilar.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande redogjort för det system med miljöbilar som
tillämpas i Linköping. En kommunal bilpool skulle med fördel kunna organiseras
när kommunens förvaltningar lokaliseras till Visborg. Så småningom kan frågan
utredas om en bilpool för privatpersoner när det finns tillräcklig utbyggnad av
system för förnyelsebara bränslen. Kontoret har tillstyrkt motionen dock med
begränsningen att ta fram ett förslag till bilpool gemensam för flera förvaltningar.
Yrkanden:
• Matias Lundström (mp) yrkade återremiss av ärendet med motiveringen att
intentionen i motionen inte tagits i beaktande.
• Lars Thomsson (c) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på Matias Lundströms yrkande om återremiss och
frågade om ärendet skulle avgöras på dagens möte och förklarade sig anse att detta vunnit
majoritet. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Matias
Lundströms yrkande. 62 ledamöter röstade ja. 8 ledamöter röstade nej.1 ledamot var
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat att ärendet skulle avgöras på mötet.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och förklarade sig
anse att detta vunnit majoritet.

Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag om
bilpool omfattande flera förvaltningar.
Expedieras:
Ledningskontorets planeringsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

175

PROTOKOLL
2007-04-23
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Kf § 133
Medborgarförslag. Konstutställningar i lasarettets korridorer
KS2006/0483-76
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 67
- Medborgarförslag 2006-10-13
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-01-22, § 9

I ett medborgarförslag har Ola Olsson föreslagit att korridorer med flera
utrymmen på Visby lasarett kan användas för konstutställningar. Med enkla
medel skulle sjukvården kunna bli ett upplevelsecentrum för alla.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt förslaget med motiveringen att ett stort
antal konstbesökare skulle vara till hinder för lasarettets patienter och även kunna
hota deras integritet och säkerhet. Lasarettets egen estetiska planering av färger
och konst skulle kunna komma i konflikt med föreslagna utställningar.
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget avslås.
Expedieras:
Förslagsställaren
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 134
Medborgarförslag. Lärlingsjobb varvat med skolutbildning
KS2006/0542-64
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 91
- Medborgarförslag 2006-10-16
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-02-14, § 18

I ett medborgarförslag har Mona Ringbom föreslagit att ungdomar ska kunna
börja som lärlingar inom vissa yrkesområden. Lärlingsjobbet kan varvas med
halva tiden i skola vilket skulle gynna skoltrötta elever.
Barn- och utbildningsnämnden har redogjort för hur den arbetsplatsförlagda
utbildningen ser ut på yrkesinriktade program och även den lärlingsutbildning
som sker inom det individuella programmet. Gymnasieskolan ser tillsammans
med arbetslivets företrädare kontinuerligt över möjligheterna till mer arbets- och
platsförlagd utbildning. Den nya regeringen har även aviserat förslag till ny
lärlingsutbildning under mandatperioden. Förslaget har ansetts besvarat med förvaltningens yttrande som nämnden antagit som sitt.
Kommunstyrelsen har i sitt beredningsförslag till kommunfullmäktige ansett medborgarförslaget besvarat med barn- och utbildningsnämnden yttrande.
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget anses besvarat med barn- och utbildningsnämndens
yttrande.
Expedieras:
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige

Kf § 135
Medborgarförslag. Utökad studietid vid idrottsgymnasium
KS2006/0541-64
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 90
- Medborgarförslag 2006-11-16
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-02-14, § 17

Medborgarförslag har lämnats av Susann Hansson som föreslagit att den treåriga
utbildningen på idrottsgymnasium utökas till fyra år för att bättre kunna kombinera studier med idrott.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande anfört att nuvarande konstruktion med idrottsgymnasium är ett alternativ för de som elitsatsar men vill bo kvar
på hemorten. Eleven går på ett vanligt program och tid för idrotten tas från det
individuella valet. Nämnden anför vidare att det skulle bli mycket kostsamt med
ett fjärde år på idrottsgymnasiet. Det är dock svårt at hitta gemensamma tider för
elever som kommer från olika program. Skolan har medvetet valt denna konstruktion, istället för val av ett fåtal program, för att inte medverka till att valet av idrott
skulle bli viktigare än utbildning. Med nämndens yttrande har förslaget ansetts
vara besvarat.
Kommunstyrelsen har föreslagit avslag.
Anförande:
Anförande hölls av Eva Gahnström (c).
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget avslås.
Expedieras:
Förslagsställaren
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 136
Medborgarförslag. Belysningen i Tallunden
KS2006/0528-33
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 68
- Medborgarförslag 2006-11-15
- Tekniska nämnden 2007-01-24, § 18
- Ledningskontoret 2007-02-08

I ett medborgarförslag har Inger Harstäde föreslagit att belysning sätts upp i
Tallunden som är en mörk plats belägen mellan Söderväg och Stenkumlaväg.
Tryggheten skulle öka med belysning i parken.
Tekniska nämnden som har med denna åtgärd på sin planeringslista för 2007 föreslår att förslagsställaren meddelas om detta. Förvaltningen har för avsikt att belysa
ett tvärstråk mellan de båda ovan nämnda parallellgatorna. Belysningen kommer
att gå i anslutning mot den befintliga lekplatsen.
Ledningskontoret har ansett den planerade insatsen vara motiverad och att den
skapar förutsättningar för ett tryggare promenadstråk genom Tallunden.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget bifalls med hänvisning till tekniska nämndens beslut.
Expedieras:
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Ledningskontorets folkhälso- och säkerhetsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 137
Medborgarförslag. Anpassning av tidtabell för viss stadstrafik
KS2006/0540-53
- Kommunstyrelsen 2007-03-29, § 89
- Medborgarförslag 2006-11-23
- Ledningskontoret 2007-03-02

I medborgarförslag har Hans Svensson föreslagit en bättre anpassning av tidtabellen mellan linje 1 från norr och Innerstadslinjen.
Tekniska nämnden har i sitt yttrande föreslagit att en anpassning troligen kan ske
vid kommande byte av tidtabell. I övrigt anför de till kontinuerlig översyn av tidtabeller och att hänsyn tas till inkomna önskemål och synpunkter.
Ledningskontoret har föreslagit tillstyrkan såtillvida att anpassning av tidtabellerna kommer att eftersträvas vid kommande översyn.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag
Kommunfullmäktiges beslut
• Medborgarförslaget bifalls så till vida, att en anpassning enligt förslaget
kommer att eftersträvas vid kommande översyn av tidtabellerna.
Expedieras:
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Ledningskontorets planeringsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 138
Interpellation. Uppföljning och utvärdering av företagsklimatet på
Gotland
KS 2007/0120-14

Kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade interpellation av Björn
Jansson (s) om uppföljning och utvärdering av företagsklimatet på Gotland. Björn
Jansson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls
också av Sven Bosarfve (fp), Matias Lundström (mp), Harriet Lihnell (mp), Håkan
Onsjö (m) och Brittis Benzler (v).
Interpellation 2007-03-19

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 139
Interpellation. Införande av Barnahus i Gotlands kommun
KS 2007/0115-85

Social- och omsorgsnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt (m) besvarade interpellation av Solveig Artsman (m) om införande av Barnahus i Gotlands kommun.
Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anförande hölls också av Carina Lindberg (v).
Interpellation 2007- 03-19

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 140
Interpellation. Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska ställning
KS 2007/0116-04

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Per-Olof Jacobsson (c) besvarade
interpellation av Bo Björkman (s) om hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska
ställning. Bo Björkman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anföranden hölls också av Brittis Benzler (v), Gustaf Hoffstedt (m), Amy Öberg
(fp) och Carina Lindberg (v).
Interpellation 2007- 03-19

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 141
Interpellation. Ökande av antalet sökande till omvårdnadsprogrammet
KS 2007/0117-69

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion (m) besvarade interpellation av Conny Kristensen-Gahnström (s) om att öka antalet sökande till
gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Conny Kristensen-Gahnström tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Gustaf
Hoffstedt (m), Amy Öberg (fp) och Eric Martell (s).
Interpellation 2007- 03-19

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 142
Interpellation. Heltidsanställning inom äldreomsorgen
KS 2007/0118-02

Social- och omsorgsnämndens Gustaf Hoffstedt (m) besvarade interpellation av
Björn Jansson (s) om heltidsanställning inom äldreomsorgen. Björn Jansson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls också av
Jennie Andersson (v).
Interpellation 2007-03-19

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 143
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Dnr/datum

Kent Arrehed:
Förlängningar av gatubelysningen i Lye mot Etelhem

KS 2007/0110-31
2007-03-19

Reimer Thomsson:
Uppdelning av Gotlands kommun i tre kommuner

KS 2007/0113-10
2007-03-20

Johan Lindblad:
Avsättande av medel för att ge skolungdomar mellan 17-20 år
med funktionshinder sommarjobb under 3 veckor varje sommar

KS 2007/0122-02
2007-03-21

Magnus Lindström:
Ordnande av en året runt busslinje till Snäck/Talludden

KS 2007/0136-53
2007-03-26

Per Högberg:
Anläggande av gång- och cykelbana, belysning på Broväg samt
utflyttning av 70-skyltarna till öster om Hangarvägen.

KS 2007/0137-31
2007-03-27

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 144
Frågor
• Hans-Erik Svensson (s) fick tillstånd att ställa en fråga om anslutande av

kommunalt vatten och avlopp till enskild tomt i Roma. Frågan besvarades av
tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (c).
• Bo Björkman (s) fick tillstånd att ställa en fråga om hur resonemanget fördes

kring nekande av nedsättning av hamnavgift för yrkesfiskare. Detta ställt i förhållande till att betodlarna på Gotland har fått en sådan nedsättning av hamnavgift. Frågan besvarades av kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 145
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

Janica Sörestedt (s)
Vaccination av alla sjätteklassare med HPV-vaccin

KS 2007/0201-90
2007-04-23

Matias Lundström (mp)
Kollektivtrafikrabatt på månadskort under sommaren

KS 2007/0202-53
2007-04-23

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 146
Interpellationer; nya
• Hanna Nyman (s) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Celion (m) ställa interpellation om konsekvenser vid införande av
vårdnadsbidrag. (KS 2007/0203-04)
• Eric Martell (s) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (c) ställa interpellation om försäljning av mark som kommunen köpt
för samhällsändamål. (KS 2007/0204-26)
• Eleonore Hemström (s) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande
Kjell Skalberg (c) ställa interpellation om skötseln av Slite badstrand
sommaren 2007. (KS 2007/0205-43)
• Anna Enström (s) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (c) ställa interpellation om feriearbete för ungdomar.
(KS 2007/0206-02)

• Stefaan De Maecker (mp) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande
Eva Nypelius (c) ställa interpellation om en större kommunal elproduktion för
eget behov. (KS 2007/0207-37)
Kommunfullmäktiges beslut
• Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 147
Information
Till handlingarna lades:

• Gustaf Hoffstedts muntliga svar på en fråga vid kommunfullmäktiges sammanträde 2007-03-19 om social- och omsorgsnämndens individrapportering av
gynnande ej verkställda beslut december 2006.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 148
Gruppdiskussioner inför remissyttrande över Ansvarskommitténs
slutbetänkande ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft”

Kommunfullmäktiges ordförande har för att höra fullmäktiges åsikt om Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft
(SOU 2007:10) valt att få in ledamöternas åsikter genom gruppdiskussion. Som
kunskapsunderlag inför diskussionerna, som utgick från ett frågeunderlag, har
sammanfattning av slutbetänkandet samt sammanfattning av sekretariatsrapporten
Regional utveckling och samhällsorganisation (SOU 2007:13) funnits med i
kommunfullmäktiges kallelse.
Projektledare Lena Thalin inledde för att lotsa vidare i dagens gruppdiskussioner.
Hon redogjorde även kort för kommitténs förslag och förutsättningarna för det
remissvar som ska lämnas på Ansvarskommitténs slutbetänkande.
Hälso- och sjukvårdsstrateg Katarina Michanek informerade och beskrev
kommunens samverkan inom sjukvården med region Stockholm-Gotland.
Gruppdiskussionerna varade i ca 40 minuter och en muntlig kortfattad redovisning
på cirka tre minuter var gavs från grupperna till de övriga ledamöterna vid återsamlingen efteråt. Synpunkter och frågeställningar vid gruppdiskussionerna hade
nedtecknats av närvarande tjänstemän för att senare kunna användas som en del i
kommunens remissvar.
Avslutningsvis gav vice regiondirektör Annica Winberg en sammanfattning av
dagens diskussioner.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Bilaga § 122
Författningssamling för Gotlands kommun

RENHÅLLNINGSTAXA
Antagen av kommunfullmäktige 2002-12-16. Ändrad 2005-02-14, 2006-03-20,
2006-06-19 och 2007-04-23.
Gäller från och med 2007-07-01.
Fastighetsägare inom Gotlands kommun är enligt miljöbalken SFS 1998:808, skyldig att
till kommunen erlägga renhållningsavgift enligt denna taxa. Utöver bestämmelser i
miljöbalken, avfallsförordningen och lokala hälsoskyddsföreskrifter gäller den lokala
renhållningsordningen för Gotlands kommun. Förutom Renhållningstaxan finns
bestämmelser om avgifter för hämtning av återvinningsmaterial och mottagning av avfall i
Prislista för renhållningstjänster (antagen av tekniska nämnden).
ALLMÄNT
När Renhållningstaxan saknar tillämplig avgiftsbestämmelse skall avgiften bestämmas till
det belopp som enligt 27 kap. 5 § miljöbalken högst får tas ut. På Gotland gäller 14dagarshämtning av hushållssopor som huvudalternativ. Grovsopor kan ej lämnas med
ordinarie sopbil, men kan lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas mot avgift. I
renhållningsordningen för Gotlands kommun samt i anvisningar från renhållningen finns
bl.a. beskrivning av hur källsortering och återvinning skall ske.
HUSHÅLLSAVFALL
Avgifter
Renhållningsavgiften utgörs av tre delar, en årlig fast avgift, en årlig rörlig avgift per
behållare samt tilläggsavgifter. Den fasta avgiften finansierar bl.a. utbyggnad/drift av
miljöstationer och återvinningscentraler, omhändertagande av farligt avfall och kylmöbler,
samt administration och registerhållning. Den rörliga avgiften täcker kostnader för
hämtning och omhändertagande av avfallet. Vid sopförvaring i säck tillhandahåller och
skiftar Renhållningen säckar. Kund har inte rätt att stadigvarande själv tillhandahålla
säckar.
Till nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdeskatt.
Fast avgift:

Abonnemangstyp

Avgift (kr)

Villa, helår

518

Flerfamiljshus, helår

311 per lägenhet

Verksamheter, helår

647 per hämtställe

Fritidshus, sommarperiod

259
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Rörlig avgift (kr) – helår
Hämtningsintervall
Behållare

3 ggr/vecka 2 ggr/vecka

1 vecka

2 veckor

4 veckor

Kvartal

Halvår

Kärl 80 - 140 liter

8 368

5 492

2 615

1 308

654

201

101

Säck 160 liter

9 835

6 455

3 074

1 536

769

236

118

Kärl 141 - 190 liter

10 674

7 005

3 336

1 668

834

257

128

Kärl 191 - 240 liter

13 261

8 702

4 144

2 072

1 037

319

159

Kärl 241 - 370 liter

18 203

11 946

5 689

2 844

1 423

438

219

Kärl 371 - 660 liter

31 465

20 648

9 833

4 916

2 458

757

378

Rörlig avgift (kr) – sommarperioden 15 maj - 15 sept.
Hämtningsintervall
Behållare

Kärl 80 - 140 liter

1 vecka

2 veckor

901

450

Säck 160 liter

1 025

512

Kärl 141 - 190 liter

1 081

541

Kärl 191 - 240 liter

1 349

674

Kärl 241 - 370 liter

1 766

883

Kärl 371 - 660 liter

2 888

1 444

Tilläggsavgifter:

Avgift för dragväg tas ut per behållare och grundas på avståndet
enkel sträcka mellan fordon och kortaste dragväg till uppställningsplats. Olåst dörr räknas som 3 meter, låst dörr som 8 meter. I
trappa till dragväg räknas varje trappsteg som 1 meter. Avgift tas ut
för dragväg längre än 10 meter.
Säckhämtning kr/gång

Kärlhämtning kr/gång

11-20 m

1,00

2,00

21-30 m

2,00

4,00

31-40 m

3,00

6,00

41-50 m

4,00

8,00

per 10 m över 50 m

5,00

10,00

Vid lutning med mer än 1:7 räknas avståndet som dubbelt.
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Samgående

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

1-veckashämtning

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

4-veckorshämtning

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

Kvartalshämtning

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

Halvårshämtning

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

Budningsavgift

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista enligt ordinarie
abonnemang (t ex idrottstävlingar, marknadsdagar o dylikt) utgår
följande tilläggsavgifter.
-

Hämtning inom 1 arbetsdag 720 kr/gång (t ex beställning torsdag
– hämtning senast fredag).

-

Hämtning inom 1 vecka 165 kr/gång (t ex för hämtning vid
fritidshus under icke sommarsäsong)

-

Hämtning som skall ske under icke arbetstid eller helg
1 200 kr/tim.

Dessutom tillkommer hämtningsavgift enligt ”Extra behållare”
nedan. (Beställningsdagen medräknas ej)
Extra behållare
Extra behållare debiteras enligt följande (kr):
inkl. förbränningsskatt
Kärl 80 - 140 liter
56
Säck 160 liter
66
Kärl 141 - 190 liter
71
Kärl 191 - 240 liter
88
Kärl 241 - 370 liter
121
Kärl 371 - 660 liter
208
(Container se tabell nedan)
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Containeravgifter
Volym upp till (m3)
Hushållsavfall
3
inkl. förbränningsskatt
5
8
10
12
14

Avgift per tömd container (kr exkl. årlig fast avgift)
565
894
1 431
1 781
2 145
2 453

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

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

Avgift per tömd container (kr exkl. årlig fast avgift)
1 176
1 901
2 931
3 598
4 265
4 932

Avgifter ovan gäller container som tillhandahålles av kunden och
som töms i komprimerande sopbil för transport till sorteringsanläggning. Avfallet skall uteslutande bestå av grovavfall och får ej
innehålla kärl- och säckavfall, verksamhetsavfall eller farligt avfall.
Andra hämtningsuppdrag
1 360 kr/ton.

För hämtning av hushållsavfall med andra typer av fordon, t ex
hämtning av växelflak eller tömning av Molukbehållare, tillämpas
timtaxa á 600 kr/tim + viktbaserad taxa för hushållsavfall
(inkl. förbränningsskatt)

Hämtning av ätlig
olja/fett

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

Hämtning av vitvaror

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

Avfall till återvinningscentraler
(ÅVC)

Hushåll kan lämna grovavfall och restavfall vid någon av återvinningscentralerna med personbil och släpvagn. Allt material
som lämnas sorterat och som renhållningen kan återvinna är
kostnadsfritt att lämna. Återstående avfall som kräver sortering eller
annan behandling kostar 40 kr/personbil och 80 kr för personbil med
släpvagn. Om ingen sortering alls sker debiteras 800 kr/m3
alternativt 1 600 kr/ton.
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Särskilda bestämmelser
Vid längre uppehåll än en sammanhängande tid av 2 månader, avräknas 1/12 av den rörliga
avgiften samt tilläggsavgiften för varje hel månad uppehållet varar. Ansökan om uppehåll,
samt övriga ändringar av abonnemang skall göras senast den 15:e i månaden före avsedd
uppehållsperiod. För fritidshus gäller ej bestämmelsen om uppehåll annat än för hel
hämtperiod (15 maj - 15 sept). Ändringar i abonnemang för fritidshus skall göras senast
15 april.
Vid hämtning av avfall som ej kan tas på ordinarie sophämtningstur, utgår timtaxa med
600 kr/tim och dessutom mottagningsavgift enligt gällande taxa (se Prislista för renhållningstjänster). Minsta debiteringstid vid hämtning är en timme. Tilläggsavgiften för
komprimerat avfall är 300 kr/m3. Hämtning av avfall utförs under helgfria vardagar
06.00-18.00.
Definitioner hämtställen
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilket byggnadslov beviljats, eller eljest
efter ritning som tekniska förvaltningen godkänner. I fastighet för bostadsändamål avses
med lägenhet sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som
tillsammans bildar en bostadsenhet. I fråga om sådana utrymmen, i fastighet jämställd med
bostadsfastighet, vilka används för gruppboenden såsom studentlägenheter eller serviceboendeformer, med delvis gemensamma försörjningsfunktioner, räknas varje påbörjat antal
100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet. Med villa
avses enfamiljsvilla samt varje bostadsenhet i par-, rad- och kedjehus. Med övriga avses
verksamhet som har avfall jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Med övriga
jämställes kommunala verksamheter så som daghem, skolor och liknande.
Definitioner avfall
HUSHÅLLSAVFALL

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

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

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

- Restavfall

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

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

Rörlig avgift

Kärl utställt till farbar väg 150 kr per kärl.

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

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

Avbrott

Vid uppehåll i hämtningen sker ingen reduktion av den fasta
avgiften.
Särskilda bestämmelser

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

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

Enskilda avloppsanläggningar

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

Rensbrunnar

3 m3
6 m3
9 m3
9 m3

Hämtningsavgift (enligt schema eller
beställning inom 7 dagar)
526 kr
754 kr
988 kr
144 kr/m3

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

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

- För extra slanglängder 20-50m utgår 80 kr per påbörjad
10-meterslängd.
- För slanglängder 50-100m utgår tillägg 500 kr.
- Tunga brunnslock (30-50 kg) debiteras 50 kr extra per brunn.
- Tunga brunnslock (mer än 50 kg) debiteras 200 kr extra per
brunn.
- Vid vägförhållanden där ordinarie tömningsfordon ej kan
användas utgår timtaxa 600 kr/tim för aktuellt fordon med
förare samt hämtningsavgift enligt ovan.
- Om extra man behövs för att utföra tömning debiteras 245
kr/tim.
- Överfulla tankar debiteras enligt taxa för nästa
volymintervall.
- Framkörningsavgift debiteras med 300 kr/gång om tömning
ej kan ske p.g.a. ej framkomlig väg, tömningsvägran från
kund, ej upplåst anläggning m.m.
- Samtidig tömning av brunn för köksavlopp (BDT-avlopp)
och tank kan medföra lägre kostnad än om de töms vid skilda
tillfällen.
- Timtaxa för övriga uppdrag 600 kr/tim.
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DEBITERING AV AVGIFTER
Avgifter för hushållssopor och därmed jämförligt avfall samt latrin debiteras kvartalsvis. I
övrigt sker debitering efter utförda tjänster. Som betalningsansvarig gentemot
renhållningen är fastighetsägare. För prestation, som ej kan debiteras enligt denna taxa,
debiteras nettokostnad.

INDEXBESTÄMMELSER
Avgifterna i denna taxa är baserade på Renhållningsindex (R77:2) indextalet 490,3
(dec 2006).
För varje ändring ökas respektive minskas avgifterna efter förhållandet mellan avvikande
index och ovan angivet basindex. Beslut om taxeändring på grund av ändrat indextal fattas
av tekniska nämnden, dock ej oftare än 1 gång årligen.
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Bilaga § 126

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
GOTLANDS KOMMUN
Beslutade av kommunfullmäktige 1996-06-10. Ändrad 1998-04-27, 1999-06-14,
2001-04-23 och 2007-04-23.
Gotlands kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617)
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i
3 kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Gotlands kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 23 § har till syfte att
hindra att människors hälsa och egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats
enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelserna i
23 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
föreskrifter om torghandel.
3 § Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1
kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:
samtliga kyrkogårdar och begravningsplatser i kommunen, kommunägda och andra
badplatser enligt bilaga 1, mark som ej är detaljplanelagd inom ett området i Visby som
norrifrån begränsas av tänkt rät linje från strandkanten vid Snäcks campings norra gräns
upp till Lummelundsväg - Lummelundsväg söderut - rondellen - Kung Magnus väg Jägargatan - Norra Hansegatan söderut - Östra Hansegatan - Stenkumlaväg söderut Allégatan västerut - Färjleden norrut - rondellen - tänkt rät linje i Färjledens förlängning
från rondellen till strandkanten.
För de badplatser som anges i första stycket gäller endast föreskrifterna om camping enligt
15 § och vistelseförbud för hund enligt 17-18 §§.
För den del av området som jämställts med offentlig plats och utgörs av ej detaljplanelagd
mark i Visby gäller endast vissa föreskrifter vilket framgår av respektive paragraf.
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 9 § andra och tredje
stycket, 10 § första och andra stycket, 11 §, 12 §, 14 § andra stycket och 22 § bör
kommunen ges tillfälle att yttra sig.

1 (5)

Författningssamling för Gotlands kommun
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands kommun

Lastning av varor m.m.
5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.
Schaktning, grävning m.m.
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på
ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Störande buller
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex.
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Containrar
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på offentlig
plats, är skyldig att tydligt utmärka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens
namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
9 § Markiser, antenner, flaggor, skyltar eller annat utskjutande föremål får inte sättas upp
så att någon del därav skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller in över
en körbana på lägre höjd än 4,5 meter.
Antenn, girland, reklamanordning eller liknande får inte spännas över gata eller väg utan
tillstånd av polismyndigheten.
Utplacering av s.k. vippskyltar, andra reklamanordningar eller försäljningsanordningar får
inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Affischering
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten
sättas upp på sådana husväggar, staket, murar, stolpar, träd eller liknande som vetter mot
offentlig plats.
Ljusprojicering av text eller bild på väg- eller gångbanor, husväggar, murar, staket, stolpar,
träd eller liknande som vetter mot offentlig plats får inte ske utan tillstånd av
polismyndigheten.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare
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att sätta upp annonser eller andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.
Högtalarutsändning
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.
Insamling av pengar
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkohol
13 § Spritdrycker, vin och starköl får inte annat än i samband med tillåten utskänkning
därav, förtäras inom följande områden:
Visby
Området som norrifrån begränsas av tänkt linje från strandkanten upp till Lasarettsgatan Lasarettsgatan - S:t Göransgatan söderut - Norderväg österut - rondellen - Kung Magnus
väg - Jägargatan - Norra Hansegatan söderut - Skolportsgatan - Kung Magnus väg söderut
- Peder Hardings väg västerut - Söderväg - Sören Norrbys gata västerut - tänkt linje från
Sören Norrbys gata ned till strandkanten.
Slite
Området mellan Storgatan och Stationsgatan med början vid Genvägen fram till och med
hamnområdet inkluderande bägge pirarmarna.
Hemse
Området som avgränsas av Fardhemsvägen och dess södra anslutning till Storgatan Ronevägen - Bangårdsgatan, inkluderande området vid busstationen, - skolgården,
inkluderande området runt sim- och ishallen, - Norrgatan - Nygatan - Ängsgatan Hagagatan fram till Fardhemsvägen.
Förtäring av angivna drycker får ej heller ske på kyrkogårdar och begravningsplatser.
Ambulerande försäljning
14 § Ambulerande försäljning får inte ske inom följande område: Området i Visby som
begränsas av ringmuren samt i väster av havet och tänkta linjer i norra och södra
ringmurens förlängning till strandkanten samt den del av Österväg som i öst begränsas av
Solbergagatan och i väst av Österports västliga mynningssida. Den exakta avgränsningen
av det förbjudna försäljningsområdet framgår av kartbilaga.
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Författningssamling för Gotlands kommun
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands kommun

Camping
15 § Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på
offentlig plats och inte heller på de områden som jämställts med offentlig plats i 3 §, såvida
marken inte upplåtits för eller särskilt inrättats för sådant ändamål eller kommunen eller
annan markägare bestämt att camping under viss tid får äga rum där.
Badförbud
16 § Bad är förbjudet i Visby inom området från avloppsreningsverket till Visby havsbad
och i närheten av markerade kablar.
Hundar
17 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§.
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för
polishund i tjänst.
18 § Hund skall stå under sådan tillsyn att den hela tiden är under kontroll. Hundar skall
hållas kopplade inom följande områden: kyrkogårdar, begravningsplatser, försäljningsplats
där torghandel pågår, i gallerian på Östercentrum, Almedalen och Botaniska trädgården
samt - under tiden 1 maj - 30 september - i park eller plantering.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer.
Hundar får inte vistas på lekplats. Hund får ej heller - under tiden 1 maj - 30 september vistas på de badplatser som anges i bilaga 1.
19 § Fast förorening efter hund skall plockas upp från gångbana, gata, torg, plantering,
eller park inom tätorterna Visby, Vibble, Roma, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, Slite och
Fårösund.
Katter
20 § Kattens ägare, den som tagit emot en katt för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en katt är skyldig att följa bestämmelserna i 21§.
21 § Katt skall hållas under sådan tillsyn att den ej förorenar eller på annat sätt stör
omgivningen.
Inom tätorterna Visby, Vibble, Roma, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, Slite och Fårösund
skall en katt som inte hålls kopplad ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer.
Katt får ej vistas på lekplats.
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Författningssamling för Gotlands kommun
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands kommun

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
22 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom Visby
innerstad.
23 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor i gallerian på Östercentrum och
närmare Domkyrkan i Visby än 100 meter.
Ridning
24 § Ridning får inte ske i de anlagda och preparerade motions- och skidspår vid
motionsgården SVAIDE som framgår av bilaga 2.
Avgift för att använda offentlig plats
25 § För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av
kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
26 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första och
andra stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första och andra stycket, 15-16 §§, 18-19
§§, 21-24 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
Bilaga 1
Följande badplatser är jämställda med offentlig plats:
Badplatser (kommunägda)
Visby Havsbad
Badhusparken Fårösund
Norderstrands bad
Slite bad
Gustavsviks bad
Kappelshamns västra bad
Snäckvikens bad
Badplatser (andra)
Tofta bad
Gnisvärds bad
Sudersands bad
Kneippbyns bad
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Ronehamns bad
Nybro bad
Burgsviks bad
Klintehamns bad barlastkaj
Västergarns badplats

Kartbilaga Österväg

PROTOKOLL
2007-04-23

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning § 132

Ärende: Motion av miljöpartiet om inrättande av bilpool
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Matias Lundströms yrkande; förslag

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (c)
Sonia Landin (s)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Lena Celion (m)
Björn Jansson (s)
Hanna Nyman (s)
Conny Kristensen Gahnström (s)
Barbro Ronsten (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Sven Larsson (m)
Jan Lundgren (s)
Christer Engelhardt (s)
Carina Grönhagen (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
LilianVirgin (s)
Stefan Nypelius (c)
Ann-Marie Richardson (c)
Curt Broberg (c)
Håkan Onsjö (m)
Rolf K. Nilsson (m)
Per-Erik Andh (s)
Anna Enström (s)
Eric Martell (s)
Maria Björkman (s)
Bo Björkman (s)
Britt-Louise Hansson (c)
Christer Mattsson (c)
Åke Kahlbom (c)
Göran Örtbrant (m)
Lars-Erik Benneck (m)

Följande röstade ja: forts.
Gerty Holmstedt (s)
Bibbi Olsson (c)
Gösta Hult (c)
Ola Lindvall (c)
Lars Jakobsson (c)
Solveig Artsman (m)
Roland Olofsson (s)
Eleonore Hemström (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Mats-Ola Rödén (fp)
Jenny Guteäng (m)
Ivan Anderzon (m)
Oskar Franke (m)
Janica Sörestedt (s)
Bror Lindahl (fp)
Sven Bosarfve (fp)
Yngve Andersson (kd)
Lena Simonson (m)
Per-Anders Croon (m)
Andreas Persson (s)
Amy Öberg (fp)
Therese Mangard (v)
Lilian Edwards (m), ordförande

Anders Johansson (s)
Tommy Gardell (s)

Följande röstade nej:
Stefaan De Maecker (mp)
Viveca Bornold (mp)
Jennie Andersson (v)
Kenneth Lindblad (v)
Matias Lundström (mp)
Harriet Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Anders R. Johansson (v)

Britt-Marie Sjöndin (s)
Åke Svensson (s)

En var frånvarande

Bilaga § 138
INTERPELLATIONSSVAR
2007-04-23

Interpellation om uppföljning och utvärdering av företagsklimatet på
Gotland
Ledamoten Björn Jansson (s) har i en interpellation till mig ställt följande
frågor om uppföljning och utvärdering av företagsklimatet på Gotland.:
Fråga 1: ”Hur ser kommunstyrelsens ordförande på de indikatorer som
rankinglistan grundar sig på?”
Fråga 2: ”Har svenskt Näringslivs rankinglista sådan kvalitet att den kan
ligga till grund för Gotlands kommuns utvärdering av företagsklimatet?”
Svar på fråga 1:
Svenskt Näringslivs (SN) ranking grundar sig på tre olika delar.
Den första delen innehåller fakta som hur hög skattesatsen i kommunen är,
hur mycket av kommunens budget som utförs på entreprenad, hur hög
utbildningsnivån är, nyföretagande m.m.
Dels en del vilken handlar om attityder, hur företagen uppfattar inställningen
till företag, bland tidningar, tjänstemän, politiker, skola, allmänhet m.fl. men
också hur man uppfattar service till företag och konkurrens.
Slutligen en enskild fråga som ber om ett sammanfattande omdöme av
företagsklimatet.
De enskilda frågorna mäts och vägs ihop på samma sätt i alla landets
kommuner. Det är den enda undersökningen som görs för samtliga kommuner
i hela landet, vilket är en styrka för undersökningen.
De olika faktorerna har betydelse för de enskilda företagen men det är svårt
att säga vilka som betyder mer och vilka som betyder mindre. Sammantaget
har de alla någon betydelse för företagen.
Det faktum att undersökningen görs i hela landet är viktigt för att använda
undersökningen som ett mått för utvecklingen av företagsklimatet.
Svar på fråga 2:
Svenskt Näringslivs mätning är en del i det beslutsunderlag som kommunen
har för att följa upp förbättringar men ingalunda det enda. Till exempel
genomför vi också tillsammans med Statistiska Centralbyrån och några andra
kommuner en egen mätning. Till beslutsunderlaget ska även läggas
förvaltningarnas egna kundenkäter och mätningar som andra organisationer
gör.

Jag tycker det är viktigt att vi tar fasta på och försöker åtgärda den kritik som
man upplever mot hur kommunen hanterat de här frågorna. Därför satsar vi nu
kraftfullt från den nya kommunledning på att förbättra företagsklimatet och ge
en förbättrad service genom ökad tillgänglighet, snabbare handläggningstider,
positivt bemötande och en bättre dialog. Det långsiktiga målet för det här
arbetet är ökad tillväxt.
Vi har valt att fokusera på 4 strategiska områden:
1. Nya mötesplatser för att stärka dialogen mellan företagen och
kommunen. Vi bjuder in till frukostmöten, gör företagsbesök, skall
utveckla företagardagen med mera.
2. Ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet för att stärka
den lokala marknaden. Här har kommunfullmäktige gett nämnderna
ett tydligt uppdrag att se över sin verksamhet. Det är dock viktigt att
det sker på ett sätt så att upphandlingarna också passar vårt småskaliga
näringsliv samtidigt som vi bibehåller en hög kvalité på servicen till
kommunmedborgarna.
3. Raka Spåret. Kommunens egen interna hemläxa för att öka
tillgängligheten, korta handlingstiderna, bättre information och
bemötande. Tjänstegarantier (ungefär som vårdgarantin) skall
utvecklas under året.
4. Gemensam näringslivsorganisation diskuteras för att stärka samarbetet
mellan näringslivet och kommunen och stärka varumärket Gotland.
Genom att jobba mot gemensamma mål kan vi få en otrolig drivkraft.
Eva Nypelius
kommunstyrelsens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2007-04-16
Bilaga § 139

Svar på interpellation om Barnahus
Solveig Artsman (m) har i en interpellation till mig väckt frågan om
Gotlands kommun har för avsikt att verka för inrättande av Barnahus,
och när det i så fall kommer att ske.
De väsentliga delarna i Barnahus är att påfrestningarna för barnet minskas
genom ett konkret samarbete mellan berörda professioner i en för barnet
anpassad miljö.
Syftet är att sätta barnets behov i centrum, och skapa optimala
förutsättningar både för behandlingsinsatser och den polisiära och
juridiska delen av arbetet.
Socialtjänsten, polisen, åklagarmyndigheten, barnpsykiatrin och
sjukvården samarbetar i dag i form av ett team som har att göra
bedömningar och samordna arbetet vid misstanke om brott mot barn i
form av misshandel eller sexuella övergrepp. Samrådsgruppen
sammankallas på kort varsel på initiativ från socialtjänsten. Misstanke
om brott mot barn har hög prioritet hos alla berörda myndigheter.
Befolkningsunderlaget för Barnahus i Linköping är 250 000 invånare
fördelade på nio kommuner och två landsting. Invånarantalet i
Gotlands kommun utgör ett alltför litet underlag för att motivera ett
särskilt fysiskt hus, men alls icke att den speciella samordning som
där bedrivs också kan bedrivas på Gotland.
Erfarenheter från Barnahus används nu till att utveckla metoder och
höja kvaliteten på de befintliga verksamheterna i Gotlands kommun.
Barnahus i Linköping har utarbetat en gemensam rutinhandbok för
handläggning av ärenden som rör barnmisshandel och sexuella
övergrepp. Alla inblandade professioner känner till varandras
arbetsrutiner och ansvarsområden. Jag avser att ta initiativ till att ett
samarbetsavtal à la Linköping utarbetas. Avtalet skall fastställas på
ledningsnivå för att reglera arbetsgången och ansvaret för olika
delmoment och handläggning i enskilda ärenden.
Den bärande idén om en anpassad miljö för samtal med barn kan
genomföras inom de befintliga resurserna. Lämpliga lokaler finns hos
polisen, BUP och socialtjänsten. Behov av kompletterande utrustning
skall undersökas.
Jag har också bett förvaltningen ta initiativ till ytterligare
gemensamma utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyten, i syfte att
skapa gynnsamma förutsättningar för samarbete. Barnen och deras
anhöriga har rätt att förvänta sig bra utredningar, relevant information
och krisinsatser för barnet och familjen i en barnanpassad miljö.
Gustaf Hoffstedt
ordf. social- och omsorgsnämnden

Bilaga § 140

INTERPELLATIONSSVAR
2007-04-23

Interpellation om hälso- och sjukvårdens ekonomiska ställning
Ledamoten Bo Björkman (s) har i en interpellation till mig ställt frågan:
”Vilka åtgärder tänker du som ordförande vidta för att förverkliga den
ambition, det vill säga en verksamhet i överensstämmelse med givna
budgetramar, som du hade vid behandlingen av 2007 års budget.
Mitt svar är:
Vid behandling av budget i november 2006 var prognosen att hälso- och
sjukvårdsförvaltningen skulle hamna på mellan 8 – 12 miljoner över
budgeten. Januari i år ändrades förutsättningarna radikalt då det visade sig att
underskottet hamnade på 38 919 000 kronor.
Arbetet pågår med att i delårsrapport 1 ta fram förslag på åtgärder under 2007
för att sänka kostnaderna till en budgeterad nivå. Ett extra möte med nämnden
är planerat till den 24 april.

Per-Olof Jacobsson
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Bilaga § 141
INTERPELLATIONSSVAR
2007-04-23

Interpellation om att öka antalet sökande till omvårdnadsprogrammet
Ledamoten Conny Kristensen-Gahnström (s) har i en interpellation till mig
ställt följande fråga om att öka antalet sökande till omvårdnadsprogrammet.
”Vilken åtgärd planerar BUN:s ordförande för att öka antalet sökande till
omvårdnadsprogrammet?”
Mitt svar:
Vid vårens preliminära intagning till gymnasiet 2007/08 finns det 23 intagna
(den 16 april) varav 16 ännu saknar behörighet i svenska, engelska eller
matematik. Omvårdnadsprogrammet (OP) har under några år erbjudit 30
platser varje läsår. De senaste åren har antalet elever legat runt 20 stycken i
varje årskurs. Dessutom finns hos OPVUX idag ett trettiotal vuxenstuderande
och på Lernia ytterligare 20 st. som genomgår omvårdnadsutbildning. Detta
skulle också motsvara det rekryteringsbehov vi ser de närmaste åren (drygt
30 st.).
Nu är det inte så enkelt att barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) löser
problemet med få sökande på egen hand. Det handlar om flera samverkande
aktörer i samhället, t ex social- och omsorgsförvaltningen (SOF), hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF), privata vårdgivare och en mer öppen syn på
privata vårdgivare och de möjligheter som finns att välja arbetsgivare och att
t. ex. löneförhandla. Min uppgift blir att följa upp att de utbildningar vi
erbjuder i gymnasiet är rätt anpassade och fyller de behov eleverna och
samhället har.
Idag är det knappast omvårdnadsprogrammet i sig som är problemet, utan
snarare att omvårdnadsyrkena ännu dras med vissa statusproblem. Elevenkäter visar att de som går på programmet är väldigt nöjda med undervisningen. Det är också viktigt att arbetsgivare (och då inte enbart Gotlands
kommun utan också privata vårdgivare) med större tydlighet kan visa upp ett
yrke med goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden och med goda
möjligheter till fortbildning och karriärutveckling efter anställning.
Våra studie- och yrkesvägledare på Gotland är väl medvetna om situationen
runt OP och om de prognostiserade framtida rekryteringsbehoven på mellan
30 och 40 personer om året. Min uppfattning är att såväl OP som studie- och
yrkesvägledningen jobbar med rekryteringsfrågan.
Från Elfrida Andrégymnasiets sida går man på olika sätt ut och informerar
ungdomarna inför gymnasievalet om de yrken som OP kan leda fram till. Man
annonserar på Lunarstorm och med affischer som sätts upp ute på grundskolorna. Personal och elever deltar i Studie- och yrkesmässan i Visby, de

deltar i kommunens Folkhälsodagar nu i veckan med egen monter och alla
7-9-skolor får besök från programmet sedan 2 år tillbaka. Ett branschråd följer
varje termin upp utbildningen och dess innehåll. I årskurs 2 har eleverna
möjlighet att söka den valbara kursen för körkortsutbildning - en bra merit att
ha för att sedan kunna arbeta över hela ön i t ex hemtjänsten.
På SOF har strategin varit att ta emot praktikanter samt utveckla ett gott
samarbete med skolorna. Man tar emot praktikanter både från grundskolan,
gymnasieskolan och privata utbildningsanordnare för att öppna upp våra
arbetsplaster och skapa intresse för våra verksamheter. Samarbetet med
utbildningsanordnarna är bra, och inför sommaren 2007 uppmanar man alla
som läser vid gymnasieskolan och Lernia att söka sommarjobb hos SOF. Där
fortsätter man också arbetet med att vara och att framstå som en attraktiv
arbetsgivare så att våra medarbetare blir goda ambassadörer och lockar fler att
söka sig till sektorn.
Representanter för hälso- och sjukvården och Elfrida Andréegymnasiet har
vid ett flertal tillfällen träffats för att diskutera Omvårdnadsprogrammets
innehåll i förhållande till sjukvårdens framtida behov. Förändringar sker inom
både skola och vår och därför fick hälso- och sjukvården uppdraget att
återkomma till Elfrida Andrée med önskemål som stod mer i samklang med
de nationella utbildningsriktlinjerna. Det har t.ex. successivt blivit en förskjutning i vården av arbetsuppgifter från undersköterska till sjuksköterska.
Socialstyrelsen har i en utredning under 2006 som nu ligger på remiss,
preciserat grundläggande yrkeskrav för flera personalkategorier med
gymnasial utbildning. Flertal befattningsbenämningar som undersköterska,
vårdbiträde, hemvårdare, personlig assistent, boendestödjare, vårdare, terapiassistent etc. har i förslaget fått en gemensam beteckning
omvårdnadsassistent.
Slutsatser som sjukvården i dagsläget kan dra utifrån ovanstående utredning
är att hälso- och sjukvården i framtiden kommer att ha färre anställda med
endast gymnasial utbildning och fler med högskoleutbildning. Förvaltningen
kommer dock även framöver ha ett behov av de ovan beskrivna omvårdnadsassistenterna. Dessutom uttrycker HSF önskemål om att gymnasieskolan
kunde förbereda eleverna t.ex. genom den valbara kursen akutvård.

Lena Celion
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Bilaga § 142

Interpellationssvar
2007-04-16

Interpellationssvar gällande heltidsanställning inom äldreomsorgen
Björn Jansson (s) har i en interpellation ställt två frågor till mig gällande
heltidsanställningar inom äldreomsorgen.
Låt mig besvara dem i omvänd ordning, d.v.s. börja med min personliga inställning till att ge alla som så önskar heltidsanställning.
Jag anser att Gotlands kommun bör sträva efter att erbjuda den
anställningsgrad som arbetstagaren önskar. Jag tror att kommunen som
arbetsgivare har mycket att vinna på att erbjuda sin personal arbetsvillkor som
uppfattas som schysta. Således avviker inte min personliga uppfattning från
den eniga social- och omsorgsnämnd som den 13 juni 2006 beslutade att ge
sin förvaltning i uppdrag att utarbeta en genomförandeplan i denna anda.
Därutöver har den nytillträdda nämnden antagit en kompetensförsörjningsplan
för åren 2007-2016, som även den driver frågan om heltid. Planen innehåller
aktuell personalsituation, behov av medarbetare 2007-2016, framtida
kompetensbehov samt strategier för att trygga kompetensförsörjningen. En kartläggning av nuvarande sysselsättningsgrader samt att samtliga medarbetare tillfrågades om de önskar utökad sysselsättningsgrad utgör grunden för det
fortsatta arbetet.
Sysselsättningsgrader bland medarbetarna, redovisat som ett medeltal, samt
antalet medarbetare som önskar utökad sysselsättningsgrad, antal samt procent
av antalet medarbetare, redovisas nedan per avdelning och totalt.
Sysselsättningsgrad
(procent)

ÄÖ
OOF
IFO
Handläggarenheten
Central förvaltning
Totalt:

84
92
96
92
94
88

Önskar utökad
sysselsättningsgrad
(antal och procent)

121 (11 %)
76 (11 %)
1 (8 %)
1 (3 %)
0
199 (10 %)

Social och omsorgsförvaltningen har totalt 1 965 tillsvidareanställda
medarbetare varav 1 089 tillhör äldreomsorgen.
Strategier
Kompetensförsörjningsplanen anger tretton strategier för att trygga den
framtida kompetensförningen varav en är:
Målet är att samtliga tillsvidareanställda skall erbjudas anställning på heltid.
Under anställningstiden skall den aktuella sysselsättningsgraden kunna
varieras utifrån medarbetarens önskemål.

De möjligheter till utökad sysselsättningsgrad som finns idag
Inom äldreomsorgen erbjuds medarbetarna att gå upp i arbetstid genom att
fylla ut till heltid i Resursteamet. Enkelt beskrivet kan den som jobbar 80
procent förlägga 20 procent av sin tid till Resursteamet i Visby eller Hemse.
Resursteamet är äldreomsorgens organisation för vikarieanskaffning.
Arbetstiden som ligger utanför huvudarbetsplatsen planeras på ett sådant sätt
att hänsyn tas till arbetstidsregler och medarbetarens egna önskemål.
Efter denna faktagenomgång lyfter jag nu fram Björn Janssons andra fråga till
mig:
När förväntas genomförandeplanen att behandlas på nämnden?
På nämndens sammanträde 2007-04-25 behandlas social- och omsorgsförvaltningens verksamhetsplan för 2007. Där förslås att arbetet med att
utarbeta en genomförandeplan för successivt införande av ”heltid som
rättighet och deltid som möjlighet” främst äldreomsorgen vara klar i oktober
2007 och behandlas i nämnden 2007-10-31. Ansvarig för det fortlöpande
arbetet är förvaltningens personalchef.
Visby 2007-04-16

____________________________
Gustaf Hoffstedt
ordf. social- och omsorgsnämnden

