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1 Följsamheten till kommunfullmäktiges planer, program och
policys
Vi bedömer att nämndernas implementering av fastställda planer, program och policys i
allt väsentligt är ändamålsenlig.
Enkätens resultat indikerar att drygt hälften av de tillfrågade politikerna och cheferna arbetar aktivt med de planer, program och policys som fullmäktige fastställt men att det finns
förbättringsområden.
Tillgängligheten kan förbättras genom att alla dokument finns och görs sökbara på kommunens externa hemsida. Dokumenten bör också i förekommande fall kompletteras med
var och när de antagits, giltighetstid samt när och av vem de skall följas upp, utvärderas
och revideras. Det vore också önskvärt om det tydligt framgick av dokumenten vilka delar
som är tvingande respektive vägledande.
Förverkligandet av planerna kan förbättras genom att ledningskontoret har en dialog med
respektive förvaltning där man tillsammans konkretiserar vad respektive plan/program/policy betyder för just deras verksamhet. Framförallt kunde detta gynna de sk omvärldsorienterade dokumenten, som saknar naturlig mottagare på förvaltningen.

2 Registeranalys av lönefiler 2009
På uppdrag av revisorerna i Gotlands kommun har en registeranalys gjorts av lönefilen för
april månads löneutbetalningar 2009. Jämförelser och analyser har gjorts med den granskning som gjordes för fem år sedan. Det totala antalet löneposterna i april uppgår till 48 776
st. och det totala nettobeloppet är 154,6 mkr.
Finns orimliga belopp i lönefilen?

Några orimliga belopp ingår inte i lönefilerna. Det största enskilda beloppet i april uppgår
till 241 800 kr och utgörs av ett avgångsvederlag avseende en anställd som slutade i mars.
Kontroll har gjorts om det finns dubbla månadslöneutbetalningar och inga avvikelser kan
konstateras.
Vilken omfattning beviljas fasta lönetillägg?

Antalet lönetillägg i april uppgick till 396 st. vilket innebar kostnader på totalt 1020 tkr
inkl PO. Socialförvaltningen har betalat ut flest lönetillägg med totalt 120 st. med en total
kostnad för april med 133 tkr inkl PO. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har 104 lönetilllägg och en kostnad med totalt 568 tkr inkl PO. Granskningen visar att det finns en anställd som erhållit 24 625 kr i lönetillägg inom Hälso- och sjukvården.
I vilken omfattning beviljas avgångsvederlag?
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I april har ett avgångsvederlag betalats ut som ett engångsbelopp med 241 800 kr avseende en anställd inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Antalet avgångsvederlag varierar
över tiden och de totala kostnaderna för 2007 respektive 2008 uppgick till 5,8 mkr och
14,3 mkr.
Hur stora är kostnaderna för bilersättning?

De totala kostnaderna för bilersättning uppgår till 586 tkr och den högsta bilersättningen
som utbetalats i april månad är till en arbetstagare som erhållit 7 551 kr.
Totalt 96 st transaktioner på totalt på 59 694 kr avseende bilersättning saknar datering. Enligt uppgift så är förklaringen till att datum saknas att dessa körjournaler har handlagts
manuellt. Om körjournaler handläggs via självservice lön så sätts datum automatiskt. Enligt redovisningslagen skall samtliga ekonomiska transaktioner vara daterade.
Totalt tio transaktioner är äldre än ett år. Enligt kommunens regler ska bilersättning sökas
senast 12 månader efter den aktuella perioden.
I vilken omfattning beviljas fyllnadslön?

De totala kostnaderna för fyllnadslön i april uppgår till 714 tkr. En anställd inom Barnoch utbildningsförvaltningen har erhållit fyllnadslön på 10 589 kr och en anställd på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har erhållit 15 544 kr i fyllnadslön.
Hur stora är övertidskostnaderna?

De totala kostnaderna för enkel och kvalificerad övertid uppgår till 1 232 tkr inkl PO. Den
största enskilda betalningen beträffande kvalificerad övertidsersättning uppgår till
12 713 kr och avser en anställd inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Den största enskilda betalningen beträffande enkel övertidsersättning uppgår till 14 139 kr och avser en
anställd inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt direktiv från kommunstyrelsen
ska övertid vara beordrat och restriktiva regler ska gälla.
Datering av löneposter

Granskningen visar att hela 2 529 löneposter på 2,3 mkr saknar datering, vilket inte är tillfredställande. Det finns flera förklaringar till att datum saknas för löneposterna. En förklaring är att datum inte registreras för samtliga manuella löneposter. En annan förklaring
är personalsystemet inte medger att datum registreras vid den anställdes slutlön. Enligt
redovisningslagen skall samtliga ekonomiska transaktioner vara daterade.
Bedömning av den interna kontrollen

Resultatet av granskningen visar att den interna kontrollen förbättrats vid en jämförelse
med tidigare granskning 2005. Vi bedömer att den interna kontrollen i personalsystemet
och lönerutinerna i huvudsak är tillräckliga.
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3 Uppföljning av granskning av vuxenpsykiatrin
I Gotlands kommuns strategiska plan och budget för 2009 – 2011 framgår i styrkortets
processperspektiv att alla ska ha kartlagt sina huvudprocesser. Vidare sägs att alla gränsöverskridande processer ska vara identifierade och kartlagda. Mot bakgrund av det sistnämnda beslutade kommunens revisorer att genomfölja en uppföljning av tidigare granskning av vuxenpsykiatrin.
Av de synpunkter och utecklingsområden som revisorerna beskrev 2006 har ett flertal förbättrats 2009. ett område där förbättringar bör ske är fortfarande det som avser vårdprogram.

4 Granskning av finanspolicy
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Gotlands
kommun genomfört en granskning av kommunens finanspolicy. Finanspolicyn antogs av
kommunfullmäktige år 2006 och ersatte dåvarande placeringsreglemente. Finanspolicyn
utgör ramverket för Gotlands kommuns finansiella aktiviteter. För förvaltning av stiftelsemedel och pensionskapitalet finns separata policies.
Finns policy för hur kommunens låneportfölj ska utformas?

Granskningen visar att det finns en policy för hur kommunens låneportfölj ska utformas.
Kommunens finanspolicy antogs av kommunfullmäktige år 2006. Granskningen visar att
kommunen följer finanspolicyn riktlinjer för tillåtna finansieringsalternativ. De externa
lånen utgörs av reverslån. Kommunens låneskuld har minskat successivt under 2002-2009
från 909,6 mkr till 673,7 mkr.
All nyupplåning skall ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från minst
trelångivare. Granskningen visar att inga nya lån tagits upp de senaste fem åren. I och med
att inga nya lån tagits upp så har finansverksamheten ändrat karaktär. Numera omsätts lånen löpande och i samband med det så har det införts en praxis att även jämföra med andra
alternativa långivare.
Är löptider och räntebindningstider på lånen beaktade i lånepolicyn?

Enligt finanspolicyn så finns det en målsättning om att skuldportföljens genomsnittliga
räntebindningstid skall vara 2,5 år med en tillåten avvikelse på max +/- 6 månader.
Granskningen visar att finanspolicyns mål om räntebindning av skuldportföljen uppfylls.
Den genomsnittliga räntebindningstiden för skuldportföljen uppgick enligt rapport i september till 2,23 år.
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Finanspolicyn har dessutom ett mål om att maximalt 50 % av skuldportföljen får ha en
räntebindning som understiger 1 år. Andelen lån som har en räntebindningstid understigande 1 år uppgick till 38 % i september.
Är finansieringsbehoven identifierade och hur är detta säkerställt?

Kommunens likviditetsplan identifierar kommunens finansieringsbehov på ett ändamålsenligt sätt. Internbanken ansvar för kommunens likviditetsplanering och likviditeten stäms
av dagligen. Det görs även på kvartalsbasis och stora in- och utbetalningar som skatteintäkter och löneutbetalningar ingår som väsentliga poster.
Granskningen visar att finanspolicyns mål om att sprida förfallotiderna på lånen uppfylls.
Enligt uppföljning från september så redovisas att endast 38 % av lånen förfaller inom 12
månader.
Kommunens målsättning för placering av likvida medel innebär att tillfälliga överskott av
likvida medel placeras med så god avkastning som möjligt. Enligt finanspolicyn bör det
särskilt beaktas om tillfälliga likviditetsöverskott kan användas för återbetalning av lån
istället för placering. Granskningen visar att kommunen använder tillfälliga likviditetsöverskott för återbetalning av lån, vilket är i enlighet med målsättningen i finanspolicyn.
Är den interna kontrollen tillräcklig?

Granskningen visar att den interna kontrollen är tillräcklig. Rutiner och processer inom
finansområdet har dokumenterats i enlighet med finanspolicyn regler. De dokumenterade
rutinerna är aktuella och enhetligt beskrivna i flödesscheman.
Granskningen visar att det finns en arbetsfördelning där minst två personer genomför
transaktioner. Det finns dessutom en arbetsfördelning som innebär att Internbankens personal täcker upp för varandra vid semestrar och andra ledigheter.
Finanspolicyn reglerar hur rapporteringen av finansfrågor skall ske. Rapportering i finansfrågor sker i samband med årsredovisning, delårsrapport och budgetberedning. Finansfrågor är sällan separata ärenden utan är en del av processerna med att ta fram årsbudget och
årsredovisning.

Är finanspolicyn anpassad till att klara dåliga tider?

Finanspolicyn är utformad för att hantera de risker som kan uppstå i dåliga tider. Det finns
ett antal regler och målsättningar som i huvudsak skall kunna hantera finansiella risker
som uppstår vid lågkonjunkturer. Om finanspolicyn skulle vara helt anpassad för att klara
finanskriser så skulle det innebära väsentligt högre finansieringskostnader för upplåning.
Finanskrisen har fått negativa ekonomiska effekter för Gotlands kommun, men i begränsad omfattning. Vid finanskrisens början steg låneräntorna och då omsattes ett av kommu-

6

nens lån till en högre ränta än dagens nivåer. Merkostnaden för detta lån uppgick till ungefär 1 mkr. Under finanskrisen har räntorna successivt sjunkit till låga nivåer vilket innebär
minskade finansiella kostnader för kommunen.
Kommunen har inte gjort några ekonomiska förluster vad gäller värdepapper i aktier.
Kommunen äger endast aktier i de kommunala bolagen och värdet på dessa är oförändrade. Däremot så har vissa förluster gjorts vad gäller pensionsmedel. Pensionsmedel var vid
finanskrisens början placerade med totalt 86 mkr i realränteobligationer, aktieindexobligationer och likvida medel. Effekten av finanskrisen har inneburit en realiserad ekonomisk
förlust med c:a 1,4 mkr.
Bedömning

Vår bedömning är att policyn är tidsenlig och täcker de finansfrågor som kan vara aktuella
för kommunen. De organisationsförändringar som genomförts under de senaste två åren
innebär att det finns ett visst behov av att uppdatera finanspolicyn.

5 Gotlands kommuns styrkort - systematiska brukarun-

dersökningar
Revisionsfrågan: Är nämndernas arbete med brukarundersökningar ändamålsenliga? Vilka
slutsatser dras utifrån undersökningarna och vilka åtgärder vidtas?
Arbetet med systematiska brukarundersökningar i kultur- och fritidsnämnden är i allt väsentligt ändamålsenligt. Dock konstaterar vi att den verksamhet vi granskat, ungdomsavdelningen, inte uppges ha någon större nytta av den förvaltningsgemensamma undersökningen utan använder en annan modell som är mer specifik för verksamheten.
När det gäller hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden bedömer vi att arbetet
med systematiska brukarundersökningar ej är ändamålsenligt i de granskade verksamheterna men att det finns goda förutsättningar för att förbättra det arbetet.
För hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar vi att nämnden säkerställer att resultatet
används ute i verksamheterna. Vi föreslår också att verksamheterna ges större inflytande
på frågornas utformning så att de blir mer adekvata. Antalet frågor kan med fördel minskas.
Tekniska nämndens fastighetsservice kan förbättra sina brukarundersökningar genom att
mer noggrant välja målgrupp samt att använda rätt frågor för Nöjd Kund Index, NKI.
Nämnden bör också verka för att kommunikationen förbättras mellan hyresvärd och hyresgäst i frågor som rör fastighetens skötsel och tillsyn.
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6 Anställdas bisysslor
Granskningen visar att kommunens policy och riktlinjer angående bisysslor är ändamålsenliga men att förvaltningarnas tillämpning i vissa delar är bristfällig och kan förbättras.
Det gäller framför allt rutinerna kring att godkänna eller förbjuda bisysslor. Det är förvaltningschefen som ska fatta besluten och de ska diarieföras. Frågan om bisyssla ska också
tas upp i medarbetarsamtal varje år.

7 Granskning av Hälso- och sjukvårdsnämndens och Barnoch utbildningsnämndens efterlevnad av ekonomiperspektivet i kommunens styrkort
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gotlands kommun har Komrev inom PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning av hur hälso- och sjukvårdsnämnden och
barn- och utbildningsnämnden lever upp till direktiven i ekonomiperspektivet i kommunens styrmodell, balanserat styrkort. Till grund för bedömningen ligger följande revisionsfrågor:
•

Har aktuella nämnder upprättat en realistisk budget i enlighet med kraven i styrmodellens ekonomiperspektiv?

•

Verkar de aktuella nämnderna för en god ekonomisk hushållning i enlighet med
styrmodellens direktiv?

•

Har aktuella nämnder en väl fungerande styrning och uppföljning i enlighet med
kraven i styrkortets ekonomiperspektiv?

Vår bedömning är att såväl hälso- och sjukvårdsnämnden som barn- och utbildningsnämnden i allt väsentligt upprättat en realistisk budget utifrån direktiven i kommunens
styrmodell. Vi noterar att hälso- och sjukvårdsnämnden detta till trots prognostiserar ett
underskott för innevarande år på 30 mnkr. I arbetet med rapporten har det framgått att reservation kring realismen i budgetunderlaget framförts från barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedömer dock att berörda nämnder agerat i enlighet med modellen vad gäller
kvittens av budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden hade en buffertpost i budgeten för
2009. Ingen av nämnderna bedömer det vara realistiskt att i budget 2010 klara att ha en
buffert enligt direktiven i styrmodellen, dvs. motsvarande 1 procent av nettoramen.
I ekonomiperspektivet i styrkortet finns beskrivet att samtliga nämnder skall verka för god
ekonomisk hushållning, och förväntas kontinuerligt arbeta med effektivisering och rationalisering i verksamheten. I kravet på ett pågående rationaliserings- och effektiviseringsarbete ligger enligt vårt sätt att se det en förväntan på att verksamhetsmål nås (kvalitet och
volym) genom ett effektivare resursanvändande. Hälso- och sjukvårdsnämnden har under
flera år uppvisat negativa ekonomiska resultat. Under innevarande år har nämnden succes-
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sivt tvingats revidera sina prognoser. Inför 2009 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden
att vidta en rad åtgärder för att komma tillrätta med underskotten. Neddragning av vårdplatsantalet samt en minskning av personalstaten var några av dessa åtgärder. Vi har inte
sett något ekonomiskt resultat av dessa åtgärder.
Barn- och utbildningsnämnden uppvisar däremot historiskt balanserade ekonomiska resultat. Vid genomförandet av granskningen påtalas att detsamma förväntas 2009. Nämnden
har kontinuerligt förbättrat sina prognoser under året, vilket kan tyda på att arbete genomförs i enlighet med modellens direktiv kring god ekonomiskt hushållning. Vi noterar dock
att kommunens kostnader för grund- och förskoleverksamhet ur ett jämförande perspektiv
är relativt höga, vilket kan indikera en hög ambitionsnivå i verksamheten. För att säkerställa om barn- och utbildningsnämnden kan sägas driva verksamheten i enlighet med direktiven kring god ekonomisk hushållning i styrkortets ekonomiperspektiv, rekommenderar vi att barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen tydliggör att verksamhetskostnaderna överensstämmer med kommunens ambitionsnivå.
Vi bedömer att de granskade nämnderna i allt väsentligt uppfyller direktiven i styrkortet
rörande väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Nämnderna har fungerande
rutiner i enlighet med vad som där fastslås för avvikelserapportering månads- och delårsvis. Regelverken kring hur avvikelser skall hanteras är kända och följs. Såväl berörda
nämnder som kommunstyrelsen framför att samspelet mellan nämnd och kommunstyrelse
fungerar tillfredställande. Nämnderna har under året vid flera tillfällen träffat kommunstyrelsen för dialog kring respektive nämnds ekonomiska situation.
Vi kan även konstatera att det finns chefsavtal där ansvar och konsekvenser för uppdraget
att leda verksamhet med personal samt att ta ansvar för ekonomi framgår.
Vi noterar att hälso- och sjukvårdsnämnden under en följd av år uppvisat svårigheter att
balansera verksamhet och ekonomi. Nämnden tvingades under 2009 att revidera sina ekonomiska prognoser under året då verksamhetens kostnadsutveckling inte visat sig överensstämma med lagd prognos. Vi bedömer att hälso- och sjukvårdsnämnden i sitt prognosarbete tenderar att överskatta organisationens förmåga att effektuera förändring.
Inom barn- och utbildningsnämnden redovisar förvaltningstjänstemännen att det finns
oklarheter i gränsdragningen mellan politiken och förvaltningen vad avser vilka befogenheter tjänstemännen har för att kunna ta det ekonomiska ansvaret fullt ut. Tjänstemännen
menar att dessa borde få besluta om tex skolorganisationens struktur, vilket idag åvilar den
politiska nivån. Att det finns en diskrepans i uppfattningen om vilket ansvar och vilka befogenheter som tjänstemännen ska ha i förhållande till de förtroendevalda är enligt vår
uppfattning inte bra. Inblandade parter behöver uppenbarligen diskutera och fastställa hur
gränserna ska se ut.
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8 Uppföljning av arbetet med internt skydd och granskning
av det förebyggande brandskyddsarbetet
Våren 2002 genomförde Komrev inom PricewaterhouseCoopers, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, en granskning av Gotlands kommuns skadeförebyggande arbete
med fokus satt på det interna skyddet, det vill säga hantering av kommunens interna risker inom den kommunala verksamheten i egenskap av arbetsgivare,
fastighetsägare och leverantör av tjänster. Efter avslutad granskning konstaterades att arbetet med det interna skyddet behöver förbättras på flera punkter. Granskningen påvisade
att det saknades former för styrning och uppföljning av kommunens arbete liksom samordning och systematik i arbetet. Granskningen fann också att det saknades en kommunövergripande viljeriktning till grund för arbetet samt vilken ambitionsnivå som ska upprätthållas för att skapa trygg och säker miljö för personal, patienter, besökare och egendom.
Vidare var roller och ansvar för hantering av de interna riskerna otydliga. Flera förslag till
åtgärder lämnades därför i granskningsrapporten.
Kommunstyrelsen behandlade granskningsrapporten i mars år 2003 och meddelade till
kommunens revisorer att styrelsen uppdragit åt ledningskontoret att utreda frågan om hur
säkerhetsarbetet i kommunen kan samordnas till en funktion.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gotlands kommun har Komrev inom PricewaterhouseCoopers genomfört en uppföljning av tidigare granskning. Det har i granskningen även ingått att bedöma om kommunen bedriver sitt förebyggande brandskyddsarbete på ett ändamålsenligt sätt.
Sedan tidigare granskning genomfördes har ett antal kommunövergripande åtgärder inom
området säkerhet vidtagits. Till de kommunövergripande åtgärderna hör bland annat inrättande av en tjänst som säkerhetschef vid ledningskontoret, införandet av ett tillbuds- och
skaderapporteringssystem, fastställande av handlingsprogram för skydd och säkerhet och
plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser, inrättandet av en krisledningsnämnd liksom upprättande av ett förslag till policy för säkerhets- och trygghetsarbetet. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att anta policyn vid tiden för föreliggande granskning. Ett helhetsgrepp har också tagits över riskhanterings- och säkerhetsarbetet genom den funktion som etablerats vid ledningskontoret.
Efter genomförd granskning är dock vår samlade bedömning att det arbete som bedrivs för
att leda, samordna och följa upp det interna skyddet i alla delar inte är ändamålsenligt.
Granskningen har visat att kommunstyrelsen fortfarande saknar former för styrning och
uppföljning av kommunens samordnade arbete med internt skydd. För att förbättra styrningen i hela organisationen bör kommunstyrelsen bland annat säkerställa att policy och
riktlinjer för arbetet fastställs och att dessa regelmässigt följs upp. En annan reflektion är
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att den säkerhetsfunktion som etablerats vid ledningskontoret behöver ges tydliga mandat
och direktiv om vad som ska prioriteras vad gäller att utveckla det interna skyddet. Det är
därför angeläget att säkerhetsfunktionens arbete med internt skydd ges en plattform för
strategiskt arbete där en koppling finns till kommunens övergripande verksamhetsplanering.
Det finns skäl att reflektera kring delegation samt vilka resurser i tid och ekonomi som ska
avsättas för att samordna och utveckla säkerhetsarbetet med fokus på det interna skyddet
per förvaltning och enhet. Det är vidare önskvärt att kommunens roll som fastighetsägare
klargörs vad gäller samordningsansvaret för säkerhet vid enskilda fastigheter. Här finns ett
utvecklingsområde omfattande ansvaret för investering, service och drift av säkerhetstekniska installationer så som brandlarm, inbrottslarm, utrymningslarm, passagesystem, överfallslarm etc.
Enligt säkerhetsskyddslagen ska det i kommunen finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet. Vi har noterat att det inte finns någon formellt utsedd
säkerhetsskyddschef i kommunen liksom plan för säkerhetsskyddet.
För att uppfylla kravet på ett skäligt brandskydd och kunna redogöra för detta måste ägaren till fastigheten och nyttjanderättshavaren bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.
Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt utbildar och övar
personal samt dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddet i en byggnad eller
verksamhet. Genom ett systematiskt brandskyddsarbete kan brandskyddsnivån hållas på
en hög och, över tiden, jämn nivå. Detta förutsätter dock att ekonomiska och personella
förutsättningar finns för ett i praktiken fungerande brandskyddsarbete.
Vår bedömning är att det förebyggande brandskyddsarbetet i viktiga delar inte bedrivs på
ett ändamålsenligt sätt med effektiv organisation och tydligt ansvar. Vår bedömning bygger på de iakttagelser vi gjort utifrån de granskningsmål som legat till grund för granskningen. Våra samlade iakttagelser framgår av föreliggande granskningsrapport.

9 Granskning av brandskyddsarbetet vid AB GotlandsHem
Efter genomför granskning är vår bedömning att brandskyddsarbetet i stort bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt med utgångspunkt tagen från de granskningsmål som legat till grund
för granskningen.
Företaget har under 2009 bedrivit ett aktivt arbete i syfte att förbättra brandskyddsarbetet
och att inarbeta lagen om skydd mot olyckor i företagets verksamhet. Genom att hyresgästerna engagerats i arbetet skapas goda förutsättningar för att bedriva ett systematiskt
brandskyddsarbete. Företaget bör i samband med tecknandet av hyresavtal säkerställa att
det vid de särskilda boenden och förskolor som inryms i fastighetsbeståndet finns ett system för det organisatoriska brandskyddsarbetet liksom egenkontroller av brandskyddet.
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Därtill bör företaget upprätta och lämna in skriftliga redogörelser för brandskyddet till
räddningstjänsten för de fastigheter där sådana ska finnas.

10. Granskning av delårsrapport januari – augusti 2009
Gotlands kommun har upprättat en delårsrapport i enlighet med den kommunala redovisningslagen (KRL). Delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti 2009. Den översiktliga granskningen av delårsrapporten har resulterat i följande bedömningar.
Delårsrapporten ger i allt väsentligt en rättvisande bild av ekonomiskt resultat och ekonomisk ställning. Vi bedömer att delårsrapporten uppfyller redovisningslagens och kommunallagens krav vad avser innehållet. Vi rekommenderar att delårsrapporten kompletteras
med en redovisning av budget och utfall per verksamhet. Informationen om de kommunala företagens delårsrapporter kan också utvecklas ytterligare.
Periodens resultat är enligt delårsrapporten positivt med 40 mnkr. Kommunens bedömning
är dock att helårsresultatet kommer att bli negativt med 11 mnkr. En felbokförd intäkt innebär att periodens resultat för barn- och utbildningsnämnden – och kommunen som helhet – borde ha varit 5,2 mnkr bättre. Helårsprognosen bedöms ändå vara korrekt. Nämndernas budgetavvikelser för perioden är i delårsresultatet 4 mnkr men prognostiseras till 26 mnkr för hela året. Reavinster från fastighets- och markförsäljningar ingår med 22,5
mnkr.
Vi delar kommunens bedömning att endast delar av det finansiella målet kommer att uppfyllas. I delårsrapporten redovisas åtgärder för att nå ekonomisk balans, bl a strikt anställningsstopp och återhållsamhet vid inköp. Vidare sker en löpande dialog mellan kommunledning, nämnd och förvaltningsledning.
Kommunen gör för första gången ett försök till samlad bedömning av om den verksamhet
som har bedrivits under perioden januari - augusti 2008 har uppnått målsättningen. Vi ser
mycket positivt på denna utveckling. För att den samlade bedömningen ska kunna vara
användbar förutsätts respektive nämnds genomarbetning av verksamhetsmålen vara ordentligt gjord. Vi har gjort några översiktliga genomgångar av hälso- och sjukvårdsnämndens och barn- och utbildningsnämndens delårsrapporter och kan konstatera att utvecklingen av styrkorten och dess användning ser positiv ut. I vilken utsträckning de används
ute i den direkta verksamheten har vi inte kunnat verifiera i denna granskning. Vi anser
dock fortfarande att den samlade bedömningen av styrkorten inte ger oss tillräckligt underlag för att kunna uttala oss om god ekonomisk hushållning. Vi ser med spänning fram
emot den fortsatta utvecklingen på området.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer inte att klara sitt ekonomiska åtagande för 2009.
Sedan många år har hälso- och sjukvårdsnämnden haft ekonomiska svårigheter. Nämnden
visar i helårsprognosen ett bedömt underskott motsvarande -25 mnkr. Efter en genomgång
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tillsammans med sjukvårdsledningen är det revisorernas uppfattning att det synes tveksamt om hälso- och sjukvårdens helårsprognos på -25 mnkr kommer att hålla.

11. Granskning av räkenskapsmaterial – extern och intern
representation
Granskningen indikerar att kommunens representation inte kan anses som speciellt omfattande och det är sällan alkohol förekommer. Däremot uppvisar räkenskapsmaterialet en
hel del brister. Svaret på revisionsfrågan är därför att räkenskapsmaterialet inte på ett tillfredsställande sätt uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning, utfärdade rekommendationer samt kommunens egna regler och policys.
Granskningen har omfattat totalt cirka 180 verifikationer, de flesta är restaurangnotor. Av
dessa uppvisar hälften brister på något sätt. 60 st avser intern representation och 31 st avser extern representation.
Det förekommer att felaktigt momsavdrag görs och det saknas i många fall uppgift om
syfte och deltagare. Granskningen har också uppmärksammat att det finns kunskapsluckor
ute i organisationen om hur man konterar representationsutgifter och då särskilt restaurangbesök.
Kommunfullmäktige har alldeles nyligen fastställt nya riktlinjer för representation m m,
som bl a klargör vad som är intern representation. Riktlinjerna träder i kraft 2010. Vi rekommenderar att ledningskontoret och serviceförvaltningen tydligt informerar förvaltningarna vilka regler som gäller och vilka konton som ska användas i redovisningen. Lathundar och exempelsamlingar kan med fördel upprättas för att underlätta arbetet i förvaltningarna.

12 Konsekvenser efter etableringen av fristående skolor
På uppdrag av Gotlands kommuns revisorer har konsekvenserna av fristående skolors etablering på Gotland granskats. Konsekvenserna kan, enligt vår bedömning, sammanfattas
som att effektiviteten har minskat, sett som ett förhållande mellan uppnådda resultat/betyg
och kostnad per elev. Det är svårt att uttala sig med säkerhet angående de fristående skolornas påverkan på effektiviteten, men vi har valt ett sätt att belysa frågan. Granskningen
indikerar även att barn- och utbildningsnämnden är svag och diffus i sin ledning och styrning i de frågor som rör konsekvenser av fristående skolors etablering.
Nämndens ledning och styrning, som det kommer till uttryck i protokollen, innehåller väldigt många uppdrag till förvaltningen, både allmänt hållna och specificerade. Mängden
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uppdrag är så stor att det blir svårt att följa på vilket sätt de återrapporteras till nämnden.
Vi saknar en sammanhållen strategi från nämnden för den kommunala skolan på Gotland
med nuvarande förutsättningar och framtida förväntningar.
Samarbetet mellan den kommunala skolan och de fristående skolorna är mycket begränsad. Förvaltningen menar att ett samarbete inte skulle kunna ske med samma förutsättningar. En fristående skola kan gå i konkurs och då måste den kommunala skolan kunna ta
emot eleverna, kanske med kort varsel. Barn- och utbildningsnämnden har inte fastställt
några riktlinjer om samarbete med de fristående skolorna. Om nämnden önskar att det ska
finnas ett samarbete måste nämnden vara tydlig med det och sträva efter att skapa lika
villkor för såväl kommunala som fristående skolor.
Barn- och utbildningsnämnden har inte utarbetat någon strategi för att hantera eller minimera merkostnader som uppstår vid etablering av fristående skolor. Granskningen indikerar att nämnden först på senare år uppmärksammat vilka merkostnader som etableringen
av friskolor medfört. Nämnden har då gett förvaltningen i uppdrag att se över lokalsituationen och anpassa personalbemanning på alla nivåer. Vid flera tillfällen har frågan säkert
diskuterats, det framgår av yrkanden och voteringar i protokollen, men besluten har inte
innehållit tydliga direktiv eller annan vägledning utan allmänna uppdrag till förvaltningen
att anpassa organisationen. Ett aktuellt exempel är beslutet i augusti 2009 att tillstyrka
Sundsskolans etablering i Fårösund från läsåret 2010/2011, utan att ge direktiv om vad
man vill ska ske med den kommunala skolan på orten. Sundsskolan har muntligt framfört
att man avser att starta sin verksamhet endast om den kommunala skolan läggs ner och
något sådant beslut har inte nämnden fattat.

13 Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag
På uppdrag av revisorerna i Gotlands kommun har en granskning av den interna kontrollen
skett av Tekniska förvaltningens handläggning av bostadsanpassningsärenden. De totala
kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag uppgick för 2008 till 9,5 mkr och antalet beviljade ärenden 2008 uppgick till 574 st. I juni 2009 var antalet pågående ärenden totalt 238
st.
Rutinbeskrivningar har upprättats för bostadsanpassningsprocessen samt ekonomihantering. Granskningen visar att rutinbeskrivningarna behöver utvecklas och omfatta flera områden. Det behöver även tydliggöras hur fördelningen av ansvar ser ut och vilka kontroller
som utförs.
Hur är rutinerna för bostadsanpassningsbidrag utformade?

Granskningen visar att rutinerna för handläggning av bostadsanpassningsbidrag är fasta
och tydligt utformade. Handläggningen av ärenden sker i verksamhetssystemet BAB och
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det finns akter för respektive ärenden. I rutinerna finns inbyggda kontrollmoment vilket
tryggar den interna kontrollen. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag är starten på handläggningsprocessen och huvudregeln är att ansökan ska ske skriftligt. Enligt uppgift från
bostadsenheten sker ansökan i vissa fall efter det att insatserna är gjorda, vilket kan förklaras av praktiska skäl. Vid tio stickprovskontroller visade det sig att skriftlig ansökan fanns
i samtliga ärenden.
Handläggningsprocessen avslutas med beslut i ärendet vilket dokumenteras. Granskningen
visar att besluten är mycket kortfattade och motiv till beslut saknas genomgående. Besluten är medvetet kortfattade för att skydda brukaren eftersom besluten är offentlig handling.
För att få information om motiv till beslut så måste man ha tillgång till ansökan och intyg
från Hälso- och sjukvården. Vid en genomgång av tio ärenden så gick det att förstå motiv
till beslut i samtliga ärenden.
Hur fungerar utbetalningsrutinerna?

Faktura- och utbetalningsrutinerna har gåtts igenom under granskningen. Genomgången
utgick från de rutinbeskrivningar som upprättats av förvaltningen. Granskningen visar att
rutinerna i huvudsak fungerar tillfredsställande med inbyggda kontroller samt attest av betalningar.
Den ekonomiska uppföljningen som idag sker på en övergripande nivå bör utökas och
även omfatta detaljerade kontroller av redovisningen. Antalet utbetalningar avseende bostadsanpassningsbidrag är inte mer omfattande än att detaljerade kontroller kan ske månadsvis.
En genomgång av 20 verifikationer har gjorts för att kontrollera om de uppfyller redovisningslagens krav. Granskningen visar att endast fem av 20 verifikationer uppfyller redovisningslagens krav fullt ut. För 14 av verifikationerna saknas uppgifter om när tjänsterna
levererats.
Hur följer bostadsenheten upp ärenden?

Bostadsenheten gör inte någon systematisk uppföljning i efterhand av genomförda insatser
för bostadsanpassning. För den interna kontrollens skull är det viktigt att följa upp de insatser som görs för bostadsanpassning inom kommunen. Ur intern kontrollsynpunkt bör
det säkerställas att bidraget används för det är avsett för. Kontroller sker av bostadsanpassningens funktion och utförande direkt efter färdigställandet.
Bedömning av den interna kontrollen

Resultatet av granskningen visar att den interna kontrollen inte är tillräcklig. Det finns flera förbättringsområden vilka är beskrivna i rapporten.

14 Granskning av årsredovisning 2009
För 2009 redovisas ett positivt resultat på 32,3 mnkr (2008 37,1 mnkr). Vår bedömning är
att resultatet i allt väsentligt är rättvisande och att balansräkningen ger en rättvisande bild
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av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital. I resultatet ingår jämförelsestörande realisationsvinster på 41,8 mnkr och kostnader på 0,7 mnkr.
Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen genom sin struktur har förutsättningar att
kunna ge fullmäktige en rimligt god möjlighet att bedöma kommunens aktuella situation
avseende ekonomi och verksamhet. Vi noterar att Hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort
inte fått önskvärd spridning i organisationen. Det innebär att styrkortet ännu inte är verkningsfullt i verksamhetsstyrningen.
Revisorerna hyste förhoppningar om att HSN´s ekonomi skulle utvecklas gynnsamt 2009.
Tvärt om har den utvecklats mycket negativt. Underskottet uppgår till 39,3 mnkr. Dessutom ska hållas i åtanke att nämnden under året mottagit några engångsbelopp som sammantaget gör att det ekonomiska glappet uppgår till mellan 60-70 mnkr. Prognossäkerheten har dessutom kraftigt försämrats. Hälso- och sjukvårdsnämnden har under år 2009 beslutat om en rad åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska obalansen. Nämnden har dock inte försäkrat sig om att dessa åtgärder fått genomslag. Vi har i tidigare
granskning noterat att hälso- och sjukvårdsorganisationen har svårt att effektuera beslut
(se granskning av ekonomiperspektivet 2009). Nämnden har på detta sätt inte fullgjort sitt
uppdrag på ett rimligt sätt. Vår sammanlagda bedömning är därför att nämnden är värd
klander.
Enligt kommunens årsredovisning uppgår resultatet till + 32,3 mnkr och har uppfyllt balanskravet år 2009. Vi bedömer också att förvaltningsberättelsen uppfyller kraven avseende upplysningar om redogörelse kring balanskravet. Kommunen har inget återstående negativt resultat från tidigare år att reglera.
Kommunens finansiella mål är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. För att bedöma måluppfyllelsen använder kommunen sex s.k. framgångsfaktorer. Vi kan utifrån de förutsättningar som föreligger inte bedöma om det finansiella målet
är uppfyllt eller kommer att uppfyllas vid mandatperiodens utgång.
Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för verksamheterna för mandatperioden 2007-2010. Enligt vår uppfattning ger rapporteringen indikationer avseende måluppfyllelsen. Vi kan dock inte, av liknande skäl som gäller för det finansiella målet, bedöma
om verksamhetsmålen är uppfyllda eller kommer att uppfyllas vid mandatperiodens utgång.
Sammantaget är det dock vår bedömning att avrapporteringen av uppfyllelsen av fullmäktiges fastställda mål avseende verksamheten endast ger indikationer avseende måluppfyllelsen.
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Översyn av samhällsbyggarförvaltningarna
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-03-25, § 85

•

Ledningskontoret 2010-03-15 samt konsultrapport

•

Byggnadsnämnden 2010-03-10, § 38

•

Kultur- och fritidsförvaltningen 2010-03-03

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2010-03-10, § 19

•

Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-10, § 31

•

Bakgrund: Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 48
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Översyn av samhällsbyggarförvaltningarna
KS2008/0278-00
- (Kommunstyrelsen 2008-06-16, § 153)
- (Arbetsutskottet 2009-05-04, § 150)
- (Kommunstyrelsen 2009-08-24, § 212)
- Regiondirektören 2009-10-13 om den fortsatta organisationsutvecklingen
- Arbetsutskottet 2010-02-02, § 19
- Ledningskontoret 2010-02-12 med Översyn av samhällsbyggarorganisationen Solving Efeso Anders
Bruse 2010-02-17
- Kommunstyrelsen 2010-02-25, § 48
- Byggnadsnämnden 2010-03-10, § 38, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2010-03-10, § 19, Tekniska
nämnden, arbetsutskottet 2010-03-10, § 31 och Kultur- och fritidsnämnden 2010-03-03
- Ledningskontoret 2010-03-15

Bakgrund
Kommunstyrelsen godkände i juni 2008 det uppdrag, som regiondirektören hade gett
STM-gruppen, att utreda frågan om förvaltnings- (inkl. nämnd-) organisation för de s.k.
samhällsbyggarfrågorna inom miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsarkitektkontoret och
tekniska förvaltningen, samt ledningskontoret. Inriktningen skulle vara en nämnd (och
förvaltning) för huvuddelen av de samhällsbyggande uppdragen (inkl. teknisk service)
och en för myndighetsutövning, samt ett tydligt ansvar för kommunstyrelsen i exploateringsfrågor. (STM-gruppen består av utvecklingsdirektören, ordförande, miljö- och hälsoskyddschefen, stadsarkitekten och tekniske direktören, samt planeringsstrateg vid ledningskontoret).

Den rapport som utarbetades remissbehandlades och arbetsutskottet återremitterade
därefter – med angivande av direktiv - ärendet för kompletterande utredning.
Därefter presenterade regiondirektören och berörda förvaltningschefer m.fl. ett förslag där
de förordade att förvaltningarna skulle slås samman till en förvaltning på en gång.
Verksamheterna skulle förvaltas av tre nämnder och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
beslöt (augusti 2009) att projektstyrgruppen skulle arbeta vidare i enlighet med förslaget.
Tidsplanen justerades så att den nya organisationen planerades att införas den 1 juli 2010.
Senare har till organisationsförändringen knutits direktivet att den ska ge en ekonomisk
besparingseffekt på 6 mnkr, varav 3 mnkr 2010.
Anm: Till utredningen har överlämnats frågan om organisation och finansiering av geografiskt
informationssystem, GIS (kommunstyrelsen 2009-10-26, § 295).

Förslag till ny organisationsstruktur

Styrgruppen har framlagt förslag till struktur för ledningsorganisationen och om
fortsatt utredningsarbete. Kommunstyrelsen beslöt remittera förslaget till berörda
nämnder. Enligt tidplanen ska kommunfullmäktige behandla ärendet i april.
Styrgruppens förslag innebär att förvaltningsuppgifter från fem nämnder – byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden , kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden – sammanförs i en organisation under ledning av en
forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-03-25
2010-03-15

Ks § 85 forts
Au § 86

samhällsbyggnadschef. Organisationen föreslås bestå av sex avdelningar samt en
strategisk stab och en administrativ avdelning. Först efter fortsatt utredning föreligger ett
slutligt förslag om vilka uppgifter som överförs. Nämndorganisationen berörs inte.
Personalansvaret ska emellertid ligga på en nämnd, tekniska nämnden. Av hänsyn till jäv
anställs viss personal av kommunstyrelsen. Frågan om den framtida förvaltningen av bl.a.
kulturfrågorna utreds för närvarande. Räddningstjänsten skulle upphöra som egen
förvaltning och ingå i organisationen.

Ledningskontoret konstaterar att förslaget har i huvudsak tillstyrkts av de berörda
nämnderna. Synpunkterna har beaktats i ett utarbetat reviderat förslag.
Ärendet föredrogs av regiondirektör Bo Dahllöf som också redogjorde för de
fackliga synpunkterna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Förslaget till organisationsstruktur för den nya samhällsbyggarförvaltningen
godkänns.

•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till revidering av
reglementena för berörda nämnder.

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
•

Berörda förvaltningschefer får i uppdrag att i nära samverkan med
medarbetarna utarbeta detaljorganisationen.

Expedieras: (Kommunstyrelsens beslut):
Regiondirektören
Förvaltningscheferna kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddskontoret, tekniska
förvaltningen och stadsarkitektkontoret
Jan von Wachenfeldt Avdelningen för regional utveckling
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Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade under § 153/2008 att ge STM-gruppen (berörda
förvaltningschefer m fl) i uppdrag att som styrgrupp arbeta fram ett förslag till
ny samhällsbyggnadsorganisation med utgångspunkt från regiondirektörens
direktiv:
”Se över de tre samhällsbyggarförvaltningarna och ledningskontorets arbete
i samhällsbyggarfrågor med syfte att pröva en mer samlad organisation.
Inriktningen skall vara en gemensam nämnd/förvaltning för huvuddelen av de
samhällsbyggande uppdragen innefattande bland annat den tekniska
servicen, en nämnd/förvaltning för myndighetsutövning samt ett tydligt ansvar
för kommunstyrelsen/ledningskontoret avseende exploateringsfrågor”.
I uppdraget har också ingått att göra ett övervägande om räddningstjänsten
kan ingå i en samlad samhällsbyggnadsförvaltning. Uppdraget har däremot
inte omfattat någon översyn av nuvarande nämndorganisation.
I januari 2009 presenterades ett organisationsförslag som därefter
remitterades till berörda nämnder. I augusti 2009 beslutade kommunstyrelsen
under § 212 att styrgruppen skall arbeta vidare med organisationsprincipen att
tekniska förvaltningen, stadsarkitektkontoret, miljö och hälsoskyddskontoret
samt räddningstjänsten skall samlas i en ny samhällbyggnadsförvaltning.
Under hösten har ett antal arbetsgrupper med representanter från de berörda
förvaltningarna arbetat med frågor kring bl a jävsproblematik, styrprocesser
och administrativa processer.
I februari 2010 presenterade styrgruppen ett förslag till övergripande struktur
för den nya samhällbyggnadsförvaltningen. Förslaget remitterades till berörda
nämnder som nu kommit med sina remissvar. Sammanfattningsvis ställer sig
samtliga nämnder bakom organisationsförslaget men nämnderna poängterar
också att det krävs vissa förtydliganden i organisationsförslaget inför det
fortsatta arbetet med processkartläggning, kvalitetssäkring och utarbetande av
arbetsformer.

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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Byggnadsnämnden (§ 38/2010)
Organisationsförslaget bör kompletteras med ett tydligt kvalitetsmål för
samhällsbyggandet där god arkitektur är vägledande och en viktig
utvecklingspotential för att Gotland skall vara en attraktiv boplats. Nämnden
poängterar vidare att det är nödvändigt att en kompetent stadsarkitekt finns i
organisationen med huvudansvar för ärendehanteringen mot byggnadsnämnden och med uppdrag att kvalitetssäkra samhällsbyggandet liksom att
såväl bevaka det långsiktiga strategiska utvecklingsarbetet som det konkreta
myndighetsutövandet.
Miljö och hälsoskyddsnämnden (§ 19/2010)
Det bör framgå i organisationsskissen att chefen för myndighetsavdelningen
svarar direkt under regiondirektören. Nämnden framhåller även att det är
oacceptabelt att vissa inspektörer enbart skall utföra tillsyn över den egna
verksamheten och vissa tillsynsobjekt. Detta skapar en oacceptabel och sårbar
organisation där resurserna inte kan utnyttjas optimalt och där det finns en
stor risk att det skapas olika bedömningsgrunder.
Tekniska nämndens arbetsutskott (§ 31/2010)
Tekniska nämnden beslutade under § 39/2010 att delegera till arbetsutskottet
att avge yttrande över organisationsförslaget. Det är viktigt att det blir en
tydlig ekonomisk redovisning i den nya förvaltningen för bl a affärsdrivande
och avgiftsfinansierade verksamheter där hamn, renhållning och VAverksam-heten utgör exempel. Det är också angeläget att i ett tidigt skede få
till stånd en för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen väl fungerande
kundtjänst. Arbetsutskottet poängterar vikten av att det sker en kontinuerlig
avrapportering till respektive nämnd hur det fortsatta arbetet med
detaljutformningen av organisationen fortgår utifrån nämndernas
ansvarsområden. Avslutningsvis anser arbetsutskottet att det är angeläget att
tydliga och ändamålsenliga reglementen utarbetas för varje nämnd så att en
smidig beredning och beslutsprocess skapas.
Kultur- och fritidsförvaltningen (yttrande 2010-03-03)
Kultur- och fritidsnämnden har i tidigare yttrande framhållit att nämnden i en
egen utredning avseende kultur- och fritidsförvaltningens organisation pekat
ut verksamheter som bör kunna föras över till annan förvaltning. Förslaget till
ny samhällsbyggnadsorganisation ligger helt i linje med det som nämnden
tidigare framfört varför nämnden instämmer i förslaget.
Bedömning
De synpunkter som framförts av nämnderna har beaktats i det reviderade
förslag som nu lämnas över för politisk behandling och godkännande i
kommunfullmäktige. Under våren kommer en detaljorganisation att formas i
nära samverkan med alla berörda medarbetare. Arbetet med
processkartläggning kommer att vara en viktig del i detta arbete. Den nya
organisationen planeras träda ikraft den 1 juli 2010.

Förslag till beslut
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
• godkänna förslaget till organisationsstruktur för den nya samhällsbyggnadsförvaltningen
• uppdra till berörda förvaltningschefer att i nära samverkan med
medarbetarna arbeta fram en detaljorganisation
• uppdra till kommunstyrelsen att arbeta fram förslag till revidering av
nuvarande reglementen

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Gotlands kommun
Översyn av samhällsbyggarorganisationen
Struktur Ledningsorganisation. (Fas 2)

Visby 2010-03-16

Anders Bruse
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1 Uppdraget och dess genomförande
1.1 Tidigare utredningar och beslut
Kommunen utredde under hösten och vintern 2008/2009 organisationen av
förvaltningarna inom samhällsbyggarområdet; Stadsarkitektkontoret,
Miljöförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Räddningstjänsten samt delar av
ledningskontoret.
Efter remissbehandling våren 2008 uppdrog Kommunstyrelsen i augusti 2008 om
kompletterande utredning med inriktning att slå samma berörda förvaltningar till en
samhällsbyggarförvaltning som skulle förvaltas av berörda 3 nämnder och
kommunstyrelsen .

1.2 Projektarbetet och dess inriktning
Under hösten 2009 etablerades en modifierad projektorganisation med den tidigare
styrgruppen och ett antal nya arbetsgrupper.
I oktober angav regiondirektören direktiv om projektplanen, förändringsarbetets
uppläggning samt styrande dokument "organisationsgrundande riktlinjer".
•

Styrgruppen från tidigare arbetet engagerades

•

Extern projektledare engagerades

•

Arbetsgrupper bildades för att bereda frågan om framtida struktur på den
samlade samhällsbyggarförvaltningen, bl. a
Strategiska funktioner
Myndighetsfunktioner
Stadsbyggnadsprocesserna
Förvaltningsfunktionerna
Administrativa stödfunktioner

•

I anslutning till den starten av översynen i det nya upplägget genomfördes breda
informationsinsatser till all berörd personal. Plan för kommunikationen under
fortsatta projektarbetet fram till sommaren 2010 upprättades.

•

Arbetsgrupperna genomförde sina uppgifter till mitten av januari då styrgruppen
gör en samlad bedömning och väljer förslag till framtida struktur på
ledningsorganisation.

•

Den pågående översynen av Kultur- och Fritidsförvaltningen innehåller vissa
delar som kan kopplas till framtida Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den tekniska
verksamheten har likartat innehåll och resurser. I nästa skede i utvecklingen av
Samhällsbyggnadsförvaltningen bör utredas hur Kultur- och
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Fritidsverksamhetens tekniska delar kan sammanföras med och ingå i
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Detta dokument redovisar styrgruppens förslag till framtida struktur på
ledningsorganisation för Samhällsbyggnadsförvaltningen i Gotlands kommun.
Under våren 2010 avses projektarbetet fortsätta, efter ställningstagande till
strukturförslaget, i enlighet med projektplanen.
I bilagor redovisas
•

Organisationsgrundande principer

•

Projektplanen (Organisationsutveckling av samhällsbyggarorganisationen)

•

SKL dok Jäv och beroende

•

Reglementesförändringar

•

Ekonomi- och resursstyrning i Samhällsbyggnadsområdet – med en förvaltning
kopplad till flera nämnder.

1.3 Rapportens uppläggning
Rapporten innehåller följande huvudavsnitt
•

Uppdraget och dess genomförande

•

Nyckelfrågor och organisatoriska mål

•

Ledningsmodeller för att minska jävsrisker vid myndighetsutövning relativt egen
verksamhet

•

Strukturförslag ledningsorganisation

•

Fortsatta åtgärder

2 Nyckelfrågor och organisatoriska mål
Uppbyggnaden av den nya samlade Samhällsbyggnadsförvaltningen syftar enligt
formuleringen i uppdragshandlingarna/ avsnitt organisationsgrundande principer till
"att förbättra service och tillgänglighet, öka effektiviteten, stärka
styrning och förtydliga roller, samt att öka arbetsglädje och
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna"
Projektorganisationens styrgrupp och arbetsgrupper har betonat följande
nyckelfrågor och organisatoriska mål - som vägledande för att nå
organisationsförändringens syfte. De har varit viktiga i framtagande av det förslag till
struktur för ledningsorganisation för Samhällsbyggnadsförvaltningen som beskrivs i
efterföljande avsnitt.
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Uppnå besparing i genomförande av den samlade
Samhällsbyggnadsförvaltningen
•

I anslutning till direktiven för översynen har angivits att verksamheten
sammantaget skall uppnå besparingar genom effektivisering som uppgår till
minst 3 mnkr 2010 och ytterligare 3 mnkr 2011.

•

Effektiviseringskravet bör behandlas som ett gemensamt krav utan säruppdelning
på nämnderna för Byggnadsnämnden, Miljönämnden och Tekniska nämnden.

Stärk långsiktighet och helhet, samverkan och integration över hela
samhällsbyggnadsområdet
•

Öppen samverkan tvärs "stuprörsorganisationen"

•

Processorienterat arbetssätt

Stärk det strategiska arbetet i organisationen
•

Utveckla en gemensam strategisk funktion i förvaltningen

•

Koppla samman strategiska frågor över de olika verksamhetsområdena

Stärk samhällsbyggandets kvalitet och utvecklingspotentialen för
Gotland som en attraktiv boplats
•

God arkitektur skall vara vägledande för utvecklingen

•

Med en kvalificerad stadsarkitektfunktion för strategiskt utvecklingsarbete och
för kvalitetssäkring av samhällsbyggandet och myndighetsutövningen

Stärk "Raka spåret"- funktioner i förvaltningen
•

Enkla kontaktvägar/ingångar i förvaltningen för medborgare och företag

•

Väl utvecklad kundtjänst för samhällsbyggnadsförvaltningens olika verksamheter

•

Sammanhållet agerande från planering till genomförande

Stärk myndighetskompetensens medverkan i
samhällsbyggnadsplanering
•

Tidig medverkan i utvecklingsarbete och planering

•

Rådgivning och delaktighet i planeringsprocesser

•

Uppföljning i genomförande
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Utveckla projektinriktat arbetssätt i stadsplanering och stadsbyggande
•

Koppla samman stadsbyggnadsplanering och tekniska förvaltningarnas
infra/planering/projektering

•

Utveckla sammanhållen projektstyrning/projektledning inom stadsbyggandet från idéstadiet till

Utveckla synergier och effektivitet i verksamheterna
I uppdragsdirektiven anges ett effektiviseringsmål om 6 Mkr årlig besparing. Genom
att integrera näraliggande och likartade verksamheter och resurser skapas goda
förutsättningar att nå detta mål.
•

Koppla samman parallella, likartade kompetenser och verksamheter i
organisationen

•

Genom utveckling av processinriktat arbetssätt förenklas arbetsflödet i
verksamheten

Tydlig policy och systematik för relationen myndighetsutövning - egen
verksamhet i förvaltningen
•

Egen verksamhet gott föredöme som verksamhetsutövare

•

God integritet i myndighetsrollen

•

Tydlig direktdelegation från myndighetsnämnd till myndighetsansvarig
avdelningschef och handläggare

•

Ledningens styrning av myndighetsverksamheten vid eget verksamhetsutövande
inriktas på mål och policies

•

Personalansvaret för myndighetsbefattningar väl separerat från driftsansvar

Skapa förutsättningar för utveckling av konkurrens och affärsmässighet
inom tekniska verksamheter.
•

Möjliggör framtida renodling av affärsliknande verksamheter(ex hamn,
fastigheter, VA)

•

Utveckla intern beställar - utförarmodell för kommunalteknikområdet

Utveckling av ledningsprinciper och styrformer
•

Förvaltningsledningen styr främst genom visioner, strategier, policies, mål och
resultat.

•

Operativ styrning av chefer på underliggande nivåer och via processer

•

Utvecklad delegering i organisationen av befogenheter för verksamhet och
personalansvar
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3 Ledningsmodeller för att minska jävsrisker vid
myndighetsutövning relativt egen verksamhet
3.1 Principfrågan
Många kommuner sammanför flera förvaltningsområden för att bredda samverkan i
organisationen och förbättra verksamheten
Detta kan skapa situationen att myndighetsutövning/tillsyn kan komma att utövas
över den egna förvaltningens verksamhet
Kommunallagen sätter gränser för hur nära denna tillsyn över egen verksamhet är
tillåten.
I förvaltningsorganisationen är detta inget större formellt problem. Det är möjligt att
i samma förvaltning vara myndighet och vara verksamhetsansvarig för berörd
verksamhet.
Samma person kan dock inte vara sökande i ett myndighetsärende eller ansvarig för
verksamhetsutövning och därtill besluta i myndighetsärendet eller utföra tillsyn i den
aktuella verksamheten
En verksamhetsansvarig chef som är överordnad berörd sådan myndighetsansvarig
avdelningschef eller handläggare som utövar myndighet/tillsyn över del av
förvaltningens verksamhet får inte befatta sig med sådant ärende.
Tillsynen skall då utföras på direktdelegation till befattningshavaren från ansvarig
politiskt nämnd. Befattningshavaren rapporterar direkt till ansvarig nämnd.
På politisk nivå får inte samma nämnd vara myndighetsutövare för den verksamhet
som man är verksamhetsansvarig för.
Medarbetare inom myndighetsenheter upplever en risk att myndighetsutövningen
inte kan utföras utifrån en fri och strikt tillämpning av myndighetsuppdraget. Risken
utgår från möjligheten att medarbetaren kan påverkas att ansvarig högre chef även
har ansvar för sådan verksamhet som blir föremål för myndighetsutövning, det kan
gälla lov, tillstånd eller tillsyn.

3.2 Processer där jäv kan uppstå
Arbetsgruppen har bedömt vilka situationer inom den samlade SBO- förvaltningen
där myndighetsutövning över SBO verksamheter kan uppkomma
Utgångspunkten för problematiken är myndighetsutövning och tillsyn över egen
verksamhet där följande processer ingår
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MHK området
• Tillsyn enligt MB (VA, renhållning, hamnar, vattenverk, kemikalier mm )
• Prövningar av TF:s anläggningar t ex ARV
• Tillsyn hälsoskydd t ex skolor
• Uttag av avgifter
•

Tillsyn avseende livsmedel t ex vid skolor

SAK området
• Tillsyn enligt PBL
• Bygglov, bygganmälan, marklov
• Offentlig ventilationskontroll
• Tillstånd LBE
• Ingripande vid svartbyggen
• Tillsyn enligt lagen om energideklaration
• Strandskyddsfrågor
• Uttag av avgifter
Tekniska förvaltningens område
• Upplåtelse av mark
• Dispanser parkering
• Uttag av avgifter
Räddningstjänstens område
• Tillsyn enligt lagen om skydd av olyckor
• Tillsyn enligt lagen om brandfarliga varor
• Uttag av avgifter
Det verksamhetsutövande inom den nya samlade förvaltningen som är föremål för
aktuell myndighetsutövning finns inom områdena Teknisk service inkl VA,
renhållning, fastighetsförvaltning, bygg och projekt, hamnarna.
Sveriges Kommuner och Landsting har följt och belyst denna frågeställning. Man
redovisar i en särskild PM (utdrag sid 9) möjligheter att hantera denna situation i
organisationsutformningen. Se vidare under nästa avsnitt.
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3.3 SKL bedömning av problematiken om "jäv och
beroende" vid samlad förvaltning som den som är
aktuell i Gotlands kommun.
SKL erfarenhet och bedömning av frågan har inhämtats.
SKL representanter menar att det är möjligt att hantera frågan på ett tillfyllest sätt
vid SBO förvaltning i Gotlands kommun om man följer den principmodell som
beskrives i SKL skrift "Jäv och beroende" 2007" -(här biläggs sid 9)
Om man därutöver gör de vidare åtgärder som föreslås i denna PM så förbättras
lösningen ytterligare. (Dessa förslag beskrives i senare avsnitt).
SKL rekommendation innebär
•

Den överordnade chefen för förvaltningen - Samhällsbyggnadschefen - som även
har ansvar för den verksamhetsutövande delen vid förvaltningen, deltar inte i
handläggningen av myndighetsärenden som rör egen verksamhet, dvs. kan inte
påverka sådana ärenden.

•

Myndighetsutövningen som utgår från nämnden i fråga, är delegerad direkt till
underställd chef för myndighetsavdelning på nivå 2 (eller till handläggare).

•

Personalansvaret för chefen på nivå 2 för myndighetsutövningen organiseras så
att anställning och lönesättning för denna tjänst beslutas av kommunledningen
(lämpligen kommunchefen/regiondirektören).

SKL har vidare rekommenderat kontakt med två andra kommuner som har hanterat
denna frågeställning på olikartat sätt. Båda dessa kommuner har kontaktats.
•

Den ena kommunen har organiserat verksamhetsutövande verksamheter - i detta
fall VA och fastighetsförvaltning - i särskild organisation utanför
samhällsbyggnadskontoret. Därigenom hade ingen risk för jävsproblem uppstått.

•

Den andra kommunen har en organisation som i allt väsentligt liknar den som är
aktuell för Gotland. En skillnad i detta exempel är att VA-verksamheten (i bolag)
ligger utanför. Fastighetsverksamheten tillfördes för fyra år sedan. Verksamheten
har bedrivits i samma form i sex år utan att ledningen noterat någon
jävsproblematik.

3.4 Diskuterade alternativ organisationsutformning
för att begränsa risken för jävssituationer.
I uppdragsbeskrivningen för föreliggande översyn noteras möjlig hantering av
jävsrisken vid sammanhållen förvaltning genom att formulera en separat
myndighetschefsbefattning som inte är underställs samhällsbyggnadschefen. Denna
lösning bygger i huvudsak på den modell som SKL beskriver i "Jäv och beroende
2007"
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Arbetsgruppen har studerat och bedömt olika organisatoriska alternativ, såsom
•

Ledningsorganisation med förvaltningschef, avdelningschef för underställda
verksamheter varvid några är myndighetsutövande - med delegationsregler och
chefsansvar som SKL beskriver

•

Organisation med särskild överställd myndighetschef fristående från
samhällsbyggnadschefen.

•

Organisation med verksamhetsutövande delar avskiljda från
Samhällsbyggnadskontoret

3.5 Förslag till principutformning av
ledningsorganisation för att undvika risk för jäv
Styrgruppen har bedömt de olika organisationsmodeller som studerats och bedömt
lämpliga kompletterande åtgärder för att hitta en lösning som skapar
•

en sammanhållen Samhällsbyggnadsförvaltningen med stark ledningsfunktion
och välutvecklad samverkan över hela verksamheten

•

en myndighetsfunktion med god integritet inom förvaltningen vid
myndighetsutövning som rör verksamhetsutövande vid förvaltningen.

Styrgruppen föreslår tillskapande av en ledningsorganisation med förvaltningschef
och avdelningschefer och med delegationsutformning som eliminerar risk för jäv
som rör eget verksamhetsutövande. Därtill bör läggas
•

Kommunen bör utveckla sin egen verksamhet till ett gott föredöme som
verksamhetsutövare

•

Politikens (KF, KS, Nämndernas) övergripande ansvar betonas för budget och
kvalitet i myndighetsutövning och verksamhet. Därigenom minskar risken för att
det skulle göras olika prioriteringar i myndighetsarbetet riktad till extern och
intern verksamhetsutövning

•

Rollfördelningen förvaltningschef - avdelning - handläggare bygger på att
förvaltningschefen styr på strategisk nivå och avdelningschef på operativ nivå - ex
vid myndighetsutövning för egen verksamhet

•

Delegation i myndighetsutövning i ärenden som rör förvaltningens
verksamhetsutövande från myndighetsnämnd till avdelningschef/medarbetare.
Det innebär att i myndighetsärenden som rör verksamhetsutövande vid
Samhällsbyggnadskontoret så lyder myndighetsavdelningens chef direkt under
myndighetsnämnderna och inte under förvaltningschefen.

•

Myndighetsansvarig avdelningschef anställs och lönesätts av regiondirektören

•

Handläggare anställs och lönesätts av avdelningschef
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Det är vidare angeläget att skapa en tydlig process för arbetsflödet för
myndighetsutövning och att därvid utveckla samarbetet mellan myndighets- och
teknikverksamheterna
•

Utveckla ett tidigt samarbete med myndighetsfunktionerna medverkande i
planärenden, projekt etc.

•

Involvering i tidigt skede ger bättre möjligheter att skapa bra lösningar mht
myndighetsaspekter. Skapa ett bra samarbete

•

Tidig involvering ger rimligen mindre kvarstående problem i lov- eller
tillsynssituationen

•

Den allmänna utvecklingen mot uppbyggnad av egenkontrollsystem hos
verksamhetsutövarna ökar graden av konsultativt arbetsätt. Det legitimerar att
myndighetsfunktionerna biträder förvaltningen som verksamhetsutövare i
utformningen av verksamheter

Till detta skall noteras att styrgruppen (på annan plats i PM) föreslår att tekniska
verksamheterna hamnverksamhet, fastighetsförvaltning och VA- verksamhet samt
utförande inom kommunaltekniska området läggs i en separat
utförandeorganisation inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.
I kommande utredningssteg och vid genomförandet bör det studeras närmare hur
dessa tekniska verksamheter eller delar därav kan organiseras
•

för en längre driven affärsorientering med konkurrensutsättande

•

med möjlig bolagisering eller separat organisation utanför
Samhällsbyggnadskontoret

Därigenom utvecklas ett tydligare gränssnitt mellan myndighetsutövning och eget
verksamhetsutövande.

4 Strukturförslag Ledningsorganisation
4.1 Inriktning
4.1.1 Inriktning på den sammanslagna förvaltningens
processer och organisation
I den tidigare utredningsomgången belystes möjliga organisationsalternativ med
utgångspunkt från en principiell processtruktur indelad i
•

Strategisk styrprocess

•

Stadsbyggandets huvudprocess Planering - Mark & Exploatering - Byggande Förvaltning

•

Huvudprocesserna Myndighetsutövning

•

Stödprocesserna Tekniska stödfunktioner
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•

Stödprocesserna Administrativa stödfunktioner

Denna uppläggning följer vi här och vidareutvecklar struktur och innehåll.

En övergripande inriktningsfråga för utformning av den nya
samhällsbyggarorganisationen bör vara att bryta de tidigare uppdelade
sektorerna/stuprören och skapa en mer processorienterad organisation och
arbetssätt. Organisationsindelningen i den nya förvaltningen bör spegla
processtrukturen.
Det innebär att eftersträva ett sammanhang från "A till Ö" genom de fyra
sammanlagda förvaltningarna. Det medför
•

Bättre sammanhang för de externa aktörer i samhällsbyggandet. Fastighetsägare
och företag som vill bygga på Gotland skall kunna möta en "röd tråd" i
hanteringen från de tidiga kontakterna med planverksamheten, genom
exploateringsfunktionen, bygglovhanteringen, miljömyndigheten och
kommunaltekniken. Detta kopplar starkt till målsättningarna i "Raka Spåret".

•

Den interna effektiviteten bör också stärkas genom att
flödet/aktiviteterna/processerna blir bättre samordnade

Det finns i de flesta verksamhetsområden i förvaltningen både en strategisk nivå och
en operativ nivå med kärnverksamhet/huvudprocesser och stödjande processer.
För att uppnå en sammanhållen effektiv förvaltning bör man samordna "horisontellt"
inom dessa områden. Annars har man lagt samman de fyra förvaltningarnas olika
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verksamheter/"avdelningar" utan att uppnå någon integration - " åtskilda
verksamheter men i samma korg"

4.1.2 Utvecklad bild över de övergripande processerna
I bilden nedan inplaceras verksamheter och delprocesser i de övergripande
processerna. Syftet med bilden är att underlätta förståelsen för innehållet i de olika
huvudområdena.
I efterföljande utredningsfas kommer innehållet i dessa processer och sammanhanget
mellan dem att studeras vidare och utvecklas.

Strategisk funktioner, Ledning och styrning
Visioner, Strategier, Målstyrning. Marknadsarbete,
Verksamhetsplanering, Investeringsstyrning
Röda tråden - en väg in.
Styrprocesser

Huvudprocesser,
samhällsbyggnads
processen

Huvudprocesser
myndighetsutövning

Stödprocesser tekniska

Stödprocesser, adm

ÖP, FÖP, Infrastrukturplanering, Miljöstrategisk planering, Lokalstrategisk planering

Planering
PBL detaljplan

Mark &
Exploatering
Markförvärv/Sälj
Upplåtesler

Byggande
Gatu, VA, Park,
Hamn
Fastighet
(Kollektivtrafik)

Förvaltning
Gatu, VA, Park,
Renhålln/Avfall/
Kollektivtrafik
Räddningtjänst
Fastighet
Hamnverksamhet

Myndighet:
PBL/Bygglov & tillsyn
Miljö/MB, Livsmedel, Hälsoskydd . Tillstånd och tillsyn
Räddningstjänst

Tekniskt stöd:
Kart & Mätfunktion
GIS/IT

Administrativt stöd
Ekonomiadministration, Personaladministration
Kundtjänst, Servicecenter

I utredningsarbetet sedan oktober 2009 har etablerats arbetsgrupper för att fördjupa
och ta fram underlag för styrgruppens bedömning av den organisatoriska
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huvudstrukturen, ledningsorganisationen för den nya samlade förvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Dessa arbetsgrupper har med utgångspunkt från bilden med en betydelsefull
avvikelse. Det skapades ett nytt huvudområde för processteget Förvaltning och
tekniska stödprocesser.
•

Förvaltningssteget bedöms vara en egen naturligt huvud huvudprocess.

•

Den bedöms ha så starka kopplingar till tekniska stödverksamheter att de bör för
det fortsatta projektarbetet hanteras som ett eget huvudområde.

Därmed har arbetet drivits i de fem arbetsgrupperna för huvudområdena
•

Styrprocess strategiska funktioner

•

Huvudprocess Stadsbyggande

•

Huvudprocess Förvaltning med Tekniska stödfunktioner

•

Huvudprocess Myndighetsutövning

•

Stödprocess Administrativa stödfunktioner

Därutöver har formats en grupp för "övriga uppgifter". Den har ännu inte behövt
engageras.
Arbetet i de fem etablerade arbetsgrupperna har på ett tydligt sätt bekräftat att den
valda huvudstrukturen på processerna (och arbetsgrupperna) har varit väl lämpad
och ändamålsenlig. Det har inte heller uppkommit några gränsproblem mellan
grupperna.
Styrgruppen bedömer att indelningen i de fem huvudområdena kan utgöra grunden
för Samhällsbyggnadsförvaltningens organisatoriska huvudstruktur och
ledningsorganisation

4.2 Strategiska funktioner/stab
4.2.1 Utgångspunkter och inriktning
Arbetsgruppen för strategiska funktioner har särskild betonat
•

det behövs en strategisk avdelning i den nya förvaltningen som kan arbeta med
övergripande frågor utan att bli "uppäten" av det vardagliga arbetet i
förvaltningen.

•

vikten av tvärgående processer där samverkan är honnörsord och som möjliggör
lösningar såsom t.ex. landsbygdsutveckling. Från stuprörstänk till tvärsektoriellt
ger nya möjligheter.
En förvaltning där företag och verksamheter behandlas lika.

ABr

14

En förvaltning där det finns en samordningsfunktion där olika
förvaltningsdelars styrkor tas tillvara och samordnas till ett tvärsektoriellt
tänkande.
Formaliserad samverkan mellan förvaltningsdelar för att skapa en
verksamhetsutveckling på förvaltningen.
Strategiska analyser innan byggprojekt måste ske och pengar äskas in i tidigt
skede.
Syftet är att ”tvinga” alla delar till samarbete och tvärsektoriellt tänkande. De
personer med strategiska arbetsuppgifter drunknar dock i dagsläget av de
vardagliga arbetsuppgifterna och får på så sätt ”aldrig” tid med strategifrågor.
•

Grundsynen bör vara att kompromisserna i ärenden till politiken ska vara
färdigbearbetade och klargjorda innan de går till nämnderna. I de fall som
avdelningarna har olika åsikter bör det till nämnderna presenteras
välutvecklade tjänsteutlåtanden som tydliggör de olika konsekvenser som
riskerar att inträffa beroende på nämndens val av beslut.

•

För att samarbetet skall fungera smidigt är det viktigt att gränssnitten mellan
avdelningarna klargörs. Gränssnitten avses att bearbetas i arbetet med
verksamheternas processer i nästa utredningsfas.

•

Det är viktigt att hitta en god balans mellan bevarat oberoende i olika
myndighetsroller i förhållande till att vara en tydlig samarbetspart i
utvecklingsarbetet. Det kan röra sig om myndighetsrollen gentemot tekniska
verksamheternas arbete med ny- eller ombyggnation av fastigheter/offentliga
lokaler, myndighetsrollen i detaljplanearbetet, men även t.ex. gränssnitt mellan
beställarorganisation och utförarorganisation.

4.2.2 Huvuduppgifter inom staben
Den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen bör samla organisatoriskt det strategiska
arbetet över förvaltningens hela bredd. Denna funktion bör organisatoriskt ligga nära
Samhällsbyggnadschefen och stödja förvaltningens ledningsgruppsarbete. Den kan
med fördel definieras som en strategisk stab.
Uppgifterna, verksamheten, i den strategiska staben är följande, nedan. De kommer
att vidarestuderas och kompletteras i nästa utredningsfas
1. översiktlig fysisk planering och kopplingen till den ekonomiska planeringen
2. övergripande kvalitetssäkring av samhällsbyggandets verksamhet och
processer
3. omvärldsbevakning och -analys
4. programarbete för samhällsbyggandet
5. strategier för fastighetsägande
6. miljöstrategiskt arbete
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7. strategier för utveckling av hela samhällsbyggnadskedjan från planering till
förvaltning
8. policies för samverkan med och upphandling av entreprenörer i
samhällsbyggandet
9. strategier för förvaltningen av den offentliga stadsmiljön
10. Övergripande styrning av, strategier för verksamhet och upphandling av
kollektivtrafik
Den strategiska funktionen ska också leda förvaltningens egen planering och
uppföljning
1. verksamhetsplanering, investeringsplanering och uppföljning och utvärdering
2. verksamhetslednings-, miljö- och kvalitetssystem
3. policyfrågor för myndighetsarbete och verksamhet
En viktig roll för den strategiska staben är att hålla samman resursfördelningen
mellan de olika verksamheterna med principerna
•

finansiering från flera nämnder och olika finansieringsprogram, där varje
nämnd har ramar och finansieringsansvar i sin helhet för sitt
verksamhetsområde, oavsett personalens organisatoriska hemvist i
organisationen

•

personalansvaret sammanhållet under en av nämnderna – Tekniska nämnden

•

utveckla förvaltningens styrmodell - inom ramen för balanserade styrkort –
med hänsyn till de olika nämndernas krav på verksamheten

•

ombrytning av ekonomiska ramar till avdelningarnas verksamheter

•

säkra återkoppling till nämnderna från den integrerade förvaltningen vad
avser uppdrag, mål, ekonomi och prestationer

•

vid behov lyfta frågor om större förändringar i resursfördelning och
prioritering till berörd nämnd

En gemensam strategisk styrprocess skall medverka aktivt i arbetet att utveckla
funktionssättet i den sammanhålla Samhällsbyggnadsförvaltningen
1. Stödja arbetet att integrera delarna till en sammanhållen helhet
2. Stödja hopkopplingen av myndighetsutövande funktioner med helheten exempelvis underlätta att miljö- och räddningstjänst medverkan i planeringen
i tidiga skeden
3. Medverkan i planeringen i tidiga skeden bör omfatta alla avdelningar inom
förvaltningen.
4. Utveckla samverkan internt i förvaltningen och externt till andra aktörer
5. Utveckla projektledningsfunktionen (operativt placerad vid
projektledningsenheten) till en likvärdig roll vid planläggning och
genomförande på såväl privat som kommunal mark
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6. Den strategiska funktionen vid Samhällsbyggnadsförvaltningen avses att
arbeta både gentemot Kommunstyrelsen och mot respektive nämnd.
Gränssnitt till och samverkan med regionledningen/ ledningskontoret bör belysas
närmare i det fortsatta arbetet i strategiska uppgifter inom
1. Översiktlig planering
2. Markförsörjning och exploatering
3. Infrastrukturplanering
4. Kris- och beredskapsfrågor samt säkerhetsfrågor i stadsplanering, byggande
och förvaltning, klimat och sårbarhetsfrågor.
5. Miljöstrategiskt arbete
6. EU-projekt

4.3 Myndighetsfunktioner
4.3.1 Utgångspunkter och inriktning
Verksamheterna bör samordnas i organisationen för att underlätta och förenkla för
verksamhetsutövare, medborgare och företag
Organisationen bör byggas upp så att det interna samarbetet underlättas och
förenklas

4.3.2 Verksamhet och uppgifter
Uppgifterna omfattar lov, tillstånd eller anmälan samt tillsyn inom ett brett
myndighetsområde från de fyra förvaltningarna
•

Bygglov, Bygganmälan, Tillsyn

•

Miljö/ Livsmedel: Lov och tillsyn

•

Miljö/ Vatten: Tillstånd och tillsyn

•

Miljö/ VA och Avfall

•

Räddning/ Tillfälliga tillstånd/anmälan, tillsyn

•

P-övervakning

•

Lokala Trafikföreskrifter, Tillstånd, tillsyn

•

Upplåtelser

•

Bostadsanpassning

•

Färdtjänst

Handläggarna inom dessa områden avses arbeta brett i nära samverkan mellan olika
myndighetsområden och utnyttjar resurserna flexibelt mellan områdena och mellan
externa och kommunala verksamheter.
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Det kan övervägas några mindre förändringar - bör studeras i samband med
utvecklingen av verksamheternas processer
•

Arbetet med bostadsanpassning kan övervägas annan hemvist i kommunen
utanför Samhällsbyggnadsförvaltningen

•

Myndighetsutövning som rör alkoholtillstånd kan övervägas att flyttas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, där livsmedelsfrågor och upplåtelsefrågor
hanteras

4.3.3 Organisation
Myndighetsutövningen är i den tidigare organisationen uppdelad på de fyra
förvaltningarna
Här föreslås att myndighetsarbetet organiseras i en samlad avdelning med
myndighetsuppgifterna från bygglovverksamheten, miljöförvaltningen,
räddningstjänsten samt den myndighetsutövning som finns i nuvarande Tekniska
förvaltningen
•

Bygglov, Bygganmälan, Tillsyn

•

Miljö/ Livsmedel: Lov och tillsyn

•

Miljö/ Vatten: Tillstånd och tillsyn

•

Miljö/ VA och Avfall

•

Alkoholtillstånd

•

Räddning/ Tillfälliga tillstånd/anmälan, tillsyn

•

P-övervakning

•

Lokala Trafikföreskrifter, Tillstånd, tillsyn

•

Upplåtelser

•

Bostadsanpassning

•

Färdtjänst

4.4 Stadsbyggnadsprocesserna
4.4.1 Utgångspunkter och inriktning
Stadsbyggnadsprocessen är en central del/"kärnan" i nya Samhällsbyggnadskontoret
Arbetsgruppen för området har fokuserat på hur organisationen skall byggas för att
skapa sammanhang och helhet i stadsbyggandet i den nya
samhällsbyggnadsorganisationen
En nyckelfråga är att utveckla det projektinriktade arbetssättet. Det handlar om att
ABr
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•

Utveckla en koordinerad projektstyrning av tidplaner, aktiviteter, resursinsatser,
projektekonomi, samordning av interna och externa aktörer, byggledning och
kontroll etc.

•

Utveckla och implementera projektverktyg i verksamheten samt bygga upp
organisationens/medarbetarnas kunskaper i projektinriktat arbetssätt

•

Införa en sammanhållande projektledningsfunktion med specialiserade "tunga
projektledare"

•

"Tunga" projektledare som leder stadsbyggnadsprojekten - projektvis - från start
av detaljplanearbetet, genom planprocessen, exploateringsprocessen,
byggandeprocessen - fram till idrifttagandet
1. Svarar för totalöverblick och koordinering av alla projekt och
planer/”Tratten”
2. Projekt till ”Tratten” kan initieras via detaljplan, bygglov, infraprojekt mm

•

Miljö och Räddningstjänst samt Teknik och Förvaltning medverkar/integrerar sin
kompetens i utformningen av projektet

Detaljplanering, planering för infrastrukturprojekt samt projektering bör knytas
samman organisatoriskt. Innebär att man sammanför till en kompetensgrupp
resurser för
•

detaljplanearbete

•

planering och projektering vid kommunaltekniska verksamheten samt GISverksamhetens planering och administration

ABr
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4.4.2 Verksamhet, Process och struktur - sammanhang

Organisationsplanen för stadsbyggnadsprocessen består av två avdelningar för
•

Projektledning och exploatering

•

Detaljplanering, teknisk planering och projektering samt GIS planeringsdel

4.4.3 Organisation
Organisationen för stadsbyggnadsprocesserna består av två avdelningar,
projektledning och planering
Stadsbyggnad Projektledning
•

Projektledning från planstart till idrifttagande/förvaltning

•

Svarar för övergripande projektkoordinering/ TRATTEN

ABr
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Stadsbyggnad Planering
•

Detaljplanering

•

Infrastruktur Plan

•

Planering, projektering för gatu/park/mark/VA/fastighet/hamn.

•

GIS-funktioner – planeringsdel

4.5 Förvaltningsfunktioner och tekniska stödfunktioner
4.5.1 Utgångspunkter och inriktning
Förvaltningsfunktioner och tekniska stödfunktioner finns huvudsakligen vid
nuvarande Tekniska förvaltningen - som svarar för en stor del av kommunens
anläggningar och infrastruktur
•

Parker och grönområden samt mark

•

Gator och vägar

•

Kollektivtrafikanläggningar och busstrafik

•

Vatten- och avloppsförsörjning

•

Avfall/renhållning

•

Fastighetsförvaltning

•

Hamnverksamhet

Verksamheternas processteg är i huvudsak
•

Planering och projektering

•

Byggande, underhåll och drift

•

I utförandet finns transporter, fordon, maskiner, verkstäder och förråd och
teknisk utförandepersonal

•

I verksamheterna förekommer både egna resurser, köpta tjänster och entreprenad

Vid de övriga förvaltningar som ingår i översynen finns verksamheter som har
likheter eller nyttjar liknande kompetens som Tekniska förvaltningen.
•

Vid Stadsarkitektkontoret finns i GIS, kart- och mätverksamheten tekniska
verksamheter, resurser och personal, och som är närstående eller liknande.

•

Vid Räddningstjänsten finns tekniska resurser och verksamheter med fordon,
teknisk utrustning, verkstadsfunktioner och personal som är närstående eller
liknade.
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Det finns även vid andra förvaltningar i kommunen verksamheter av samma karaktär
som i utredningen om samhällsbyggnadsområdet.
•

Vid Kultur och fritidsförvaltningens anläggnings- och driftverksamheter finns
liknande verksamheter och resurser.

•

Vid de flesta förvaltningar finns transporter och bilar som har behov av liknande
insatser som vid samhällsbyggnadsområdet.

•

Det skulle vara möjligt att utveckla en närmare samverkan med dessa
verksamheter.

Översynen styrs av viktiga målsättningar som att öka effektiviteten genom samverkan
och att utveckla synergier mellan närstående och liknande verksamheter.
•

I styrdokumenten för översynen betonas om de tekniska verksamheterna en
inriktning som kan utveckla effektiviteten i den tekniska verksamheten, citeras

•

"Alternativa driftsformer ska eftersträvas inom den tekniska produktionen. Det
betyder en ökad grad av konkurrensutsättning och användning av entreprenader.
För andra delar kan den kommunala bolagsformen vara lämplig."

•

Förutsättningar och möjligheter för konkurrensmodeller och anpassningen av
organisationen därtill bör studeras närmare i det fortsatta utvecklings- och
genomförandearbetet

När resurser inom olika tekniska områden samordnas organisatoriskt är det viktigt
att samtidigt öka tydligheten i den ekonomiska redovisningen så att
resursanvändningen för olika finansieringsvägar och för olika uppdrag tydliggörs.

4.5.2 Inriktning på framtida organisation och styrning av
teknikområdet i nya förvaltningen
•

Busstrafik och samhällsbetalda resor
Här avses den operativa styrningen och handläggningen av
verksamheten
(Den övergripande och strategiska styrningen läggs till
Samhällsbyggnadsförvaltningen strategiska stab)

•

Kultur och fritidsverksamhetens tekniska del
Kultur och fritidsförvaltningens verksamhet utreds i en pågående
översyn
Den tekniska verksamheten bör kunna knytas till nya
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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•

Det bör gå att utveckla en intressant samverkan med synergier i
utföranderesurserna.
Parallella och liknande utföranderesurser kan hanteras i en gemensam
organisation för drift och underhåll
Planeringsuppgifter bör kunna hanteras i samverkan med motsvarande
uppgifter för gatu- och parkverksamheten
Frågan bör kunna studeras närmare nu inför ställningstagande till
struktur och inriktning för nya Samhällsbyggnadsförvaltningen. Analys
och förslag bör tas fram snarast parallellt med att huvudförslaget bereds
till KS

•

Utveckling av alternativa driftformer
I direktiven framgår att alternativa driftformer och konkurrensutveckling
bör sökas inom den tekniska produktionen
Beställar - utförarmodell kan övervägas inom den tekniska verksamheten

•

Gatu-, park- och va-området kan samordnas i planering och i utförande
Dessa områden är strukturpåverkande i stadsplaneringen och kan med
fördel samordnas organisatoriskt
Verksamhetsområdet kan vara grunden för en beställar – utförarmodell
med konkurrensutsättande av utförardelen. För att kunna bedöma detta
bör studeras närmare om verksamheten sammantaget är tillräckligt stor
för att upprätthålla både en konkurrensutsatt egenregiverksamhet och
upphandlad extern entreprenad
Alternativet är en integrerad organisation av planerings och
utföranderesurser - med en välavvägd begränsad egenregiorganisation och med upphandling av extern entreprenad för större delen av
verksamheten
I det fortsatta fördjupnings- och genomförandearbetet bör särskilt
studeras utveckling av hela processen stadsplan –
infrastrukturplanering- projektering – förvaltning.

•

Transport-, förråds- och verkstadsfunktionerna kan utvecklas
Verksamheten har sin främsta funktion som en del i
Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniska utförandeenheter
De flesta förvaltningar i kommunen använder bilar och transportfordon i
verksamheten - till stor del genom extern leasing
Vid Samhällsbyggnadsförvaltningen kan kommunen utveckla en
samordnad verksamhet för det samlade behovet
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Fastighetsverksamhetens utveckling
•

Verksamheten omfattar flera huvudområden
Verksamhets- och förvaltningslokaler för den kommunala verksamheten
Lokaler för boende i omsorgsverksamheterna
Lokaler för sjukvårdens verksamhet
Lokaler för kommersiell verksamhet

•

Verksamheten för dessa områden kan utvecklas på olika sätt, såsom
Verksamhets- och förvaltningslokaler bör strategiskt styras
kommunövergripande. Stor del av utförandet kan upphandlas
Lokaler för omsorgsverksamhet bör kunna knytas till kommunala
bostadsbolaget
Fastighetsverksamhet för kommersiell användning bör kunna knytas till
Gotlands Industrihus AB.

•

Fastighetsområdet bör studeras närmare i det fortsatta utvecklings- och
genomförandearbetet
Uppdraget bör kunna läggas till den nya förvaltningsledningen, förslagsvis
kopplat till ett politiskt utredningsuppdrag om att se över ägarfrågor och
driftsformer.
I organisationsplanen bör fastighetsverksamheten läggas som ett samlat block i
avvaktan på detta särskilda uppdrag genomförs.

4.5.3 Organisation för huvudmannaskap och planering för
detaljplanering, infrastruktur och kommunalteknikområdet samlas i
en särskild avdelning, omfattande
Organisation för planeringsuppgifter för kommunaltekniska området samlas i en
gemensam avdelning, omfattande områdena från stadsplanering enligt avsnitt 4.4.3
till och med de tekniska verksamheterna enligt detta kapitel
•

Gator och trafik

•

Park och markförvaltning

•

Grönytor och anläggningar för fritidsverksamhet

•

VA-verksamhet

•

Renhållning/avfall
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4.5.4 Organisation för utförande inom kommunalteknikområdet
samlas i en avdelning, omfattande
Organisation för kommunalteknikområdets utförandeverksamheter samlas i en
avdelning, omfattande
•

Gatu Park Mark

•

VA-drift- och underhåll för ledningsnät, anläggningar, vatten- och
avloppsreningsverk

•

Mät- och kartfunktioner utförande

•

Räddningstjänstens operativa verksamhet

•

Verkstäder och fordon

4.5.5 Fastighetsverksamhet samlas övergångsvis i en avdelning,
omfattande
Fastighetsverksamhet samlas övergångsvis i en avdelning, omfattande
•

Verksamhets- och förvaltningslokaler för den kommunala verksamheten

•

Lokaler för boende i omsorgsverksamheterna

•

Lokaler för kommersiell verksamhet

Den framtida organisationslösningen klarläggs i det fortsatta fördjupnings- och
genomförandearbetet.

4.5.6 Hamnverksamheten
Hamnverksamheten drivs övergångsvis i nuvarande organisation, dvs. som egen
avdelning
Den framtida organisationslösningen klarläggs i det fortsatta fördjupnings- och
genomförandearbetet.

4.6 Administrativa stödfunktioner
4.6.1 Utgångspunkter och inriktning
De fyra ingående förvaltningarna är olika stora och har därmed ganska olika
förutsättningar att tillhandahålla en bra administrativ stöd till verksamheterna.
•

ABr

Tekniska förvaltningen som i sig har en bred och stor verksamhet har kunnat
bygga upp en god administrativ kapacitet.
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•

I den nya sammanlagda Samhällsbyggnadsförvaltningen blir möjligheterna goda
att ge verksamheterna från de mindre förvaltningarna; Stadsarkitektkontoret,
Miljöförvaltningen och Räddningstjänsten ett bättre administrativt stöd

Den administrativa funktionen kommer att ha stor betydelse i arbetet att skapa
sammanhållningen i den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen
•

Att skapa en bra verksamhet med hög kompetens och kvalitet

•

Att skapa kraft i utveckling, uppföljning och förändringsarbete

•

Kommer att fungera som ett kitt i organisationen - en gemensam resurs - som
arbetar med riktat stöd till de olika operativa verksamheterna

Kundtjänstfunktionerna har särskild betydelse för att stärka nya förvaltningens
relation till invånare, brukare och företag
•

En del i att uppnå målen med "Raka Spåret", en väg in etc.

•

Förbättra och förenkla service inom hantering av lov, tillstånd, upplåtelser och
liknande.

Den nya Serviceförvaltningen kommer att vara viktig för utvecklingen av
administration och service i sin helhet
•

En utgångspunkt för uppbyggnaden av administration bör vara att den nya
Serviceförvaltningen levererar stora delar av stödet inom områdena ekonomi-,
personal- och kontorsadministration.

•

I nuläget - och i föreliggande PM - bedöms utformningen av de administrativa
stödfunktionerna vid Samhällsbyggnadsförvaltningen med utgångspunkt från det
gränssnitt och de åtaganden som Serviceförvaltningen har för året 2010.

•

I samband med den fortsatta fördjupningen och vid utvecklingen av de
administrativa processerna bör studeras vilket ytterligare administrativt stöd som
kan levereras från Serviceförvaltningen

Samordningen av administrativa stödfunktioner bedöms möjliggöra en hög
servicenivå och god kvalitet samtidigt som möjligheterna till effektivisering är goda

4.6.2 Organisation
De administrativa stödfunktionerna bör organiseras som en avdelning vid
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Delar av verksamheten kan senare komma att flyttas till Serviceförvaltningen
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Administrativa avdelningen och dess stödfunktioner, områden
•

Utveckling
Uppföljning/analys/strategi/kvalitetsarbete
Verksamhet/personal/ekonomi
Beställning/upphandling
Information
IT/lokaler/logistik/teknik
EU projekt (adm.)

•

Nämnd/arkivverksamhet

•

Administrativt stöd till chefer

•

Mottagningsfunktionen med kvalificerad verksamhetsförankring
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4.7 Förslag till organisationsplan –
Ledningsorganisation för Samhällsbyggnadskontoret

Ledningsorganisation
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningschef

Strategisk
stab

Myndighetsavdelning

Projektledningsavdelning

Planeringsavdelning

Administration

Utförande/
förvaltningsavdelning

Fastighetsavdelning

Hamnavdelning

Not: Myndighetsavdelningens chef tillsätts och lönesätts av Regiondirektören
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5 Fortsatta åtgärder
Det fortsatta projektarbetet beräknas följa den projektplan som upprättades under
hösten 2009.
Detta innebär följande
Kompletterande åtgärder till föregående utredningsfas
•

Utredning om samverkan med Kultur- och Fritidsförvaltningens tekniska
verksamhet

•

Utveckling av gränssnittet till Serviceförvaltningen

•

Vidareutveckling av gränssnittet till Ledningskontoret

Förankrings- och beslutsfas fram till sommaren 2010
•

Utveckling av verksamhetens processer - med utgångspunkt från den struktur
som föreslås i detta dokument

•

Rekrytering till ledningsorganisationen

•

Utformning och dimensionering av detaljorganisation med befattningar

•

Förberedelser för bemanning av organisationen

•

Bedömning av ekonomi/ rationaliseringseffekter

•

Lokalfrågor Visborg förbereds

•

Utveckling av arbetsformer och kompetens

•

Utveckling av förvaltningskultur

Åtgärder i 4:e huvudsteg, genomförandefas från halvårsskiftet 2010
•

Bemanning av organisationen

•

Flytten till Visborg

•

Förvaltnings- och ledningsorganisation etableras

•

Utveckling av samarbetsformen med nämnderna

•

Fortsatt utveckling av arbetsformer och kompetens
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1

2010-03-10

BN§ 38

Dnr 95038

Au§ 90

FÖRSLAG TILL NY SAMHÄLLSBYGGNADSORGANISATION – remiss från
ledningskontoret
________________________________________________________________________

BESLUT
Byggnadsnämnden ställer sig bakom förslaget med följande tillägg:
•

Att organisationsförslaget kompletteras med ett tydligt kvalitetsmål för samhällsbyggandet, där god arkitektur är vägledande och en viktig utvecklingspotential för att
Gotland ska vara en attraktiv boplats.

•

Byggnadsnämnden vill påtala att det är nödvändigt att en kompetent stadsarkitekt
finns i organisationen med huvudansvaret för ärendehanteringen mot byggnadsnämnden och med uppdraget att kvalitetssäkra samhällsbyggandet, bevaka såväl
det långsiktiga strategiska utvecklingsarbetet som det konkreta myndighetsutövandet.

ÄRENDEBESKRIVNING
Kommunstyrelsen beslutade under § 153/2008 att ge STM-gruppen (berörda förvaltningschefer m fl) i uppdrag att som stygrupp arbeta fram ett förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation med utgångspunkt från regiondirektörens direktiv. I uppdraget har också ingått att
göra ett övervägande om räddningstjänsten kan ingå i en samlad samhällsbyggnadsförvaltning.
Styrgruppen presenterade vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-02-25 ett förslag till
organisationsstruktur för en ny samhällsbyggnadsförvaltning, bilaga
Kommunstyrelsen har idag beslutat remittera förslaget till berörda nämnder.
Remissvaren skall ha inkommit till ledningskontoret senast den 15 mars 2010.

YTTRANDE
Kultur- och
fritidsvaltningen

2010-03-03

Ledningskontoret

Förslag till en ny samhällsbyggnadsorganisation
Kommunstyrelsen har 2010-02-24 beslutat remittera rubricerad utredning till berörda
nämnder. Kultur- och fritidsnämnden vill med anledning härav anföra följande.
Nämnden har i ett tidigare yttrande över en framtida ny samhällsbyggnadsorganisation
framhållit att nämnden i en egen utredning avseende kultur- och fritidsförvaltningens
organisation 2008-11-28 pekat ut verksamheter som bör kunna föras över till annan
förvaltning, bl.a. skötsel av anläggningar som IP Skogen. Denna utredning har också
överlämnats till Ledningskontoret.
I den utredning som nu remitterats från Ledningskontoret föreslås som fortsatta åtgärder
en utredning om kultur- och fritidsförvaltningens tekniska verksamhet, vilket nämnden
således instämmer i.
Enligt uppdrag

Lars Danielson
Kultur- och fritidschef

GOTLANDS KOMMUN
Miljö och hälsoskyddsnämnden

2010-03-10
Dnr:

MHN § 19

Översyn av samhällsbyggarorganisationen
Miljö och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö och hälsoskyddsnämnden lämnar följande synpunkter på remissen om översynen av
samhällsbyggarorganisationen:
Det bör framgå i organisationsskissen att chefen för myndighetsavdelningen svarar direkt
under regiondirektören. I texten kan man utläsa att så är fallet
Enligt förslaget för att motverka jäv föreslås att vissa inspektörer enbart ska utföra tillsyn på
egen verksamhet (kommunala) och vissa övriga tillsynsobjekt.
Detta är helt oacceptabelt då tillsynsverksamheten blir oflexibel, sårbar och avdelningen
förlorar kompetens. Risken är också stor att man skapar olika bedömningsgrunder. En
delning av inspektionsobjekten medför också att man inte kan utnyttja resurserna tillräckligt.
Paragrafen förklarades omedelbar justerad.

Ärendebeskrivning
Kommunen utredde under hösten och vintern 2008/2009 organisationen av förvaltningarna
inom samhällsbyggarområdet; stadsarkitektkontoret, miljö och hälsoskyddskontoret, tekniska
förvaltningen, räddningstjänsten samt delar av ledningskontoret.
Efter remissbehandling våren 2008 uppdrog Kommunstyrelsen i augusti 2008 om
kompletterande utredning med inriktning att slå samman berörda förvaltningar till en
samhällsbyggarförvaltning som skulle förvaltas av berörda tre nämnder och
kommunstyrelsen.
Regiondirektören har tillsammans med respektive förvaltningschef för förvaltningarna
analyserat frågan. En utomstående konsult har anlitats. Förslag till översyn av
samhällsbyggarorganisationen daterad 2010-02-17 har skickats ut på remiss.

______
info
Protokollsutdrag:
Ledningskontoret

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämndens arbetsutskott

Au § 31

2010-03-10

Remiss. Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation
Kommunstyrelsen har 2010-02-25 remitterat förslag till
organisationsstruktur för ny samhällsbyggnadsförvaltning.
Vid tekniska nämndens sammanträde 2010-02-24, § 39 gavs tekniska
nämndens arbetsutskott i delegation att avlämna yttrande på
remissförslaget vid sammanträdet den 10 mars.
Inför dagens sammanträde hade utredningen ”Översyn av
samhällsbyggarorganisationen, struktur och ledningsorganisation, fas 2”
utsänts till ledamöterna i nämnden.
Arbetsutskottet diskuterade innehållet i förslaget och följande synpunkter
noterades:
Det är viktigt att det blir en tydlig ekonomisk redovisning i den nya
förvaltningen för bl a affärsdrivande och avgiftsfinansierade verksamheter där
hamn, renhållning och VA-verksamheten kan vara exempel.
En väl fungerande och för samhällsbyggnadsförvaltning anpassad kundtjänst är
viktigt att få till i ett tidigt skede för den nya förvaltningen.
Arbetsutskottet anser också att det skall ske en kontinuerlig avrapportering till
respektive nämnd om hur arbetet med att forma den nya strukturen, i relation till
nämndernas ansvarsområden, går vidare.
Det anses också angeläget att tydliga och ändamålsenliga reglementen för
respektive nämnd arbetas fram så att en smidig beredning och
beslutsprocess tillskapas.

Arbetsutskottets beslut
•

Förslaget till ny samhällsbyggnadsförvaltning tillstyrks hos
kommunstyrelsen med de synpunkter som redovisats enligt
ovanstående.

____
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Protokollsutdrag:
TF förvaltningsledningen
Kommunstyrelsen + handl

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-02-25
2010-02-16

Ks § 48
Au § 48

Översyn av samhällsbyggarförvaltningarna
KS2008/0278-00
- (Kommunstyrelsen 2008-06-16, § 153)
- (Arbetsutskottet 2009-05-04, § 150)
- (Kommunstyrelsen 2009-08-24, § 212)
- Regiondirektören 2009-10-13 om den fortsatta organisationsutvecklingen
- Arbetsutskottet 2010-02-02, § 19
- Ledningskontoret 2010-02-12 med Översyn av samhällsbyggarorganisationen Solving Efeso Anders
Bruse 2010-02-17

Kommunstyrelsen godkände i juni 2008 det uppdrag som regiondirektören hade gett den
s.k. STM-gruppen, att utreda frågan om förvaltnings- (inkl. nämnd-) organisation för de
s.k. samhällsbyggarfrågorna inom miljö- och hälsoskyddskontoret, stadsarkitektkontoret
och tekniska förvaltningen, samt ledningskontoret. Inriktningen skulle vara en nämnd
(och förvaltning) för huvuddelen av de samhällsbyggande uppdragen (inkl. teknisk
service) och en för myndighetsutövning, samt ett tydligt ansvar för kommunstyrelsen i
exploateringsfrågor.
(STM-gruppen består av utvecklingsdirektören, ordförande, miljö- och hälsoskyddschefen,
stadsarkitekten och tekniske direktören, samt planeringsstrateg vid ledningskontoret).

Utredningens rapport remissbehandlades och arbetsutskottet återremitterade därefter –
med angivande av direktiv - ärendet för kompletterande utredning.
Därefter presenterade regiondirektören och berörda förvaltningschefer m.fl. ett förslag där
de förordade att förvaltningarna skulle slås samman till en förvaltning på en gång.
Verksamheterna skulle förvaltas av tre nämnder och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
beslöt att projektstyrgruppen skulle arbeta vidare i enlighet med vad som angavs i det
presenterade förslaget. Tidsplanen justerades så att den nya organisationen planeras att
införas den 1 juli 2010. Organisationsförändringen ska ge en ekonomisk besparingseffekt
på 6 mnkr, varav 3 mnkr 2010.
Anm: Till utredningen har överlämnats frågan om organisation och finansiering av geografiskt
informationssystem, GIS (kommunstyrelsen 2009-10-26, § 295).

Styrgruppen har nu framlagt förslag till struktur för ledningsorganisationen och
fortsatt utredningsarbete. Förslaget föreslås remissbehandlas innan kommunstyrelsen tar slutlig ställning till det. Enligt tidplanen ska kommunfullmäktige
behandla ärendet i april.
Kommunstyrelsens beslut
•

Styrgruppens förslag remitteras till berörda nämnder. Remisstiden sätts till
15 mars för att ärendet ska behandlas av kommunstyrelsen 25 mars.

Expedieras: Avdelningen för regional utveckling: Jan von Wachenfeldt

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4

2010-04-26

Detaljplan Othem Slite 4:11 m.fl. Antagande
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-03-25, § 76

•

Ledningskontoret 2010-03-09

•

Byggnadsnämnden 2010-03-09, § 37

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

2010-03-09

1(1)

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Othem Slite 4:11 m fl, förslag till detaljplan, antagande
Bakgrund
Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av strandområdet och det
befintliga campingområdet. Förutom campingområdet ingår två fastigheter
väster om Strandvägen i planen, varav den ena ligger på ofri grund. Den
fastighet som idag är obebyggd föreslås kunna bebyggas med ett bostadshus i
en våning. För att tillgänggöra det strandnära området för allmänheten
föreslås att en strandpromenad anläggs mellan Sju strömmar och Lotsbacken.
Den befintliga stugbyn inom campingområdet består av ca 50 lägenheter.
Dessa kommer att ersättas av ca 90 nya moderna stugor som är mer anpassade
till dagens krav för fritidsboende. Möjligheten att anordna parkeringsplatser
kan påverka antalet uppförda stugor. Uppställning av husvagnar medges
under hela året utan bygglov inom området omedelbart söder om badet.
Villavagnar kräver dock bygglov. I området norr om badet får inte stugor eller
villavagnar placeras. Husvagnar får stå uppställda högst sex veckor i sträck.
Tältcampingen och den norra delen av planområdet för rörlig camping skall
vara avstädat mellan den 1 oktober och 31 mars för att lättare kunna utnyttjas
som grönområde för de boende i Slite.
Bedömning
De synpunkter som inkommit under utställningsfasen har inte föranlett några
ändringar av tidigare planförslag förutom att vissa redaktionella justeringar
gjorts. Ledningskontoret föreslår att planförslaget antas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till
detaljplan för Othem Slite 4:11 m fl.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

Per Lindskog

Regiondirektör

Utvecklingsdirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-03-25
2010-03-15

Ks § 76
Au § 76

Detaljplan Othem Slite 4:11 m.fl. Antagande
- Byggnadsnämnden 2010-03-10, §
- Ledningskontoret 2010-03-09

Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för strandområdet i Slite: Området mellan Sju strömmar och Lotsbacken - fastigheterna
Slite 4:11 m.fl. Syftet är att utveckla området med bl.a. en modern campinganläggning. Detaljplanen omfattar campingplatsen och två bostadstomter väster
om Strandvägen. En strandpromenad anläggs och säkerställer därmed området
närmast stranden för allmänheten.
Granskning: Länsstyrelsen har bedömt planförslaget vara förenligt med de
intressen den har att bevaka. Granskningen har endast föranlett smärre ändring av
planförslaget – ett s.k. ”u-område” (för ledningsrätt) har införts.
Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget under utställningen (förra sammanträdet,
februari 2010). Planen medger uppförande av 90 nya stugor som ersätter befintlig stugby
som innehåller ca 50 lägenheter. Stugorna kommer att säljas som bostadsrätter. Stugområdet kompletteras med utrymme för husvagnar och tältplatser. Planen medger ett
badhus, som får innehålla en hotelldel, och ett poolområde. Kommunen är huvudman för
allmänna platser. Strandpromenaden anläggs av exploatören. Exploateringsavtal ska
upprättas innan detaljplanen antas.
Till grund för planen ligger ett planprogram som kommunstyrelsen tidigare i år lämnade
utan erinran.

Ledningskontoret föreslår att byggnadsnämndens förslag ska tillstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Det upprättade förslaget till detaljplan för Othem Slite 4:11 m.fl. antas.

2010-03-10

BN§ 37

Dnr 72035

Au§ 79

OTHEM SLITE 4:11 OCH BUCKVIKEN 1 – Detaljplan
Godkännande
_________________________________________________________________________
_

BESLUT (enligt arbetsutskottets förslage)
1.

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget.

2.

Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande.

3.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden godkänner detaljplanförslaget och överlämnar
det till kommunfullmäktige för antagande.

Stadsarkitektkontoret
Byggnadsnämnden godkände 2009-03-11, § 36 ett planprogram omfattande Slite strand m
m delen Sju strömmar – Lotsbacken. Detaljplaneförslaget följer intentionerna i
planprogrammet.
Stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag till detaljplan.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av strandområdet bland annat med en
modern campinganläggning med plats för ca 90 stugor, badhus, utomhuspool och område
för rörlig camping. Området närmast stranden säkerställs för allmänheten där en strandpromenad anläggs.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan
Ansökan har inkommit 2007-11-01 om detaljplaneläggning avseende fastigheterna Othem
Ejdern 4, Slite 4:11 samt Buckviken 1. Slite 4:11 och Buckviken 1, idag camping och
semesterby, som planeras utvecklas med nya stugor, poolområde, ev. badhus och
restaurang.
forts

forts § 37
Planförhållanden m m
Del av området omfattas av fördjupad översiktsplan för Slite centrum, antagen av kommunfullmäktige 1993-12-13. Området är avsatt för camping och bad.
Det sökta området omfattas av tre detaljplaner. I söder gäller detaljplan antagen 1968-04-03
där markanvändningen ska vara hotelländamål. Norr om stugbyn anger detaljplanen
friluftsområde, campingplats med servicebyggnader. Genomförandetiden går ut 2010-12-31.
Norra delen av området omfattas av detaljplan antagen 1974-11-22 med markanvändningen
friluftsbad.
Planområdet omfattas av 4 kap 4 §, MB vilket innebär att fritidshus endast får uppföras om
det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Inom området gäller också
riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 §, MB.
Utställning
Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2009-12-09, med beslut om utställning och att
ett informationsmöter tillsammans med exploatören skulle hållas under utställningtiden.
Informationsmöte hölls den 20 januari 2010 i Slite teater. Mötet besöktes av ca 50 personer.
Planförslaget, daterat 2009-12-09, har varit utställt under tiden fr o m den 17 december 2009
t o m den 29 januari 2010. De yttranden som inkommit finns på stadsarkitektkontoret.
Stadsarkitektkontoret har i ett utställningsutlåtande redovisat inkomna synpunkter, bilaga 37.
Inkomna yttranden och synpunkter har inte föranlett några förändringar av planförslaget.
Redaktionella ändringar har gjorts.

Länk till detaljplan för Othem Slite 4:11, 1,54 MB

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

Länk till grundkarta, 0,9 MB

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

UTLÅTANDE

Dnr 72035

Detaljplan för OTHEM SLITE 4:11 m fl (Slite camping)
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
________________________________________________________________________
Plankartan har kompletterats med ett u-område.
Efter utställningen har redaktionella ändringar gjorts.
Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett förnyat
utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående
synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
1. Byggnadsnämnden godkänner planförslaget.
2. Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagende.

________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2009-12-09 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för
offentlig granskning på stadsarkitektkontoret fr o m den 17 december 2009 t o m den 29 januari 2010.
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. Ett informationsmöte hölls den 20
januari 2010 i Slite Teater under utställningstiden.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och stadsarkitektkontorets bemötanden av dessa.
De yttranden som inkommit arkiveras på stadsarkitektkontoret (ärendepärmen U1 – U7).Utlåtandet
omfattar även kvarstående synpunkter från samrådsskedet samt samrådsyttranden som inkommit
mellan samråds- och utställningsskedet.
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Statliga och kommunala nämnder och styrelser
Länsstyrelsen
2010-01-28
U5

Riksintressen, förordnanden m.m.
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB)
jämlikt 4 kap 1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i
markutnyttjandet. Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade
natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Planområdet omfattas
också av 4 kap 4 §, MB vilket innebär att fritidshus endast får
uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig
bebyggelse.
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Planområdet ingår i ett område av riksintresse för friluftslivet enligt 3
kap 6 §, miljöbalken, beslut av naturvårdsverket 1987-12-21. Strax
söder om området finns riksintresse för naturvård (Bogevik) enligt 3
kap 6 §, MB, beslut av naturvårdsverket 2000-02-07. I havet gäller
riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § MB.
Behovsbedömning av MKB
Kommunen har gjort bedömningen att utvecklingen enligt
programmet inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
har i samråd om behovsbedömningen, 2008-09-24, instämt i
kommunens bedömning.
Bedömning enligt länsstyrelsens prövningsgrunder i 12 kap 1 § PBL
Länsstyrelsens prövningsgrunder innefattar riksintressen, hälsa och
säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion samt
miljökvalitetsnormer. Dessa frågor kan leda till att Länsstyrelsen,
enligt 12 kap. 1 § PBL, senare prövar kommunens beslut att anta
den aktuella detaljplanen.
Riksintressen
Länsstyrelsen har tidigare gjort bedömningen att planförslaget inte
strider mot riksintressena enligt 4 kap. De ändringar som gjorts i
förslaget sedan samrådet föranleder ingen ändrad bedömning.
Förändringar har sedan samrådet gjorts i förslaget som stärker
allmänhetens tillgänglighet. Den rörliga campingen har
tidsbegränsats och såväl denna som tältcampingen regleras så att
de ska vara avstädade mellan 1 oktober och 31 mars, vilket är
positivt då det ökar allmänhetens tillgänglighet under denna del av
året.
Byggrätten närmast stranden för badhus har tagits bort, pool med
tillhörande servicebyggnad tillåts istället inom detta område.
Länsstyrelsen menar att detta är en förbättring gentemot tidigare
förslag, men vidhåller synpunkterna som lämnades i samrådet, att
det som nu är avsatt som poolområde hade varit lämpligare att
lämna som prickmark. Detta för att samma friyta skulle finnas runt
strandpromenaden i denna del som i övriga delar av planområdet.
Länsstyrelsens bedömning är dock ändå att förslaget kan
accepteras med de ändringar som gjorts efter samrådet och att
detaljplanen inte påtagligt skadar riksintresse för friluftslivet.
Översvämning och kusterosion
Länsstyrelsen anser att rimlig hänsyn får anses ha tagits till den
översvämningsrisk som föreligger i området utifrån vilken typ av
bebyggelse som tillåts samt de bestämmelser som införts i planen.
Länsstyrelsen bedömer med aktuellt planförslag att det är förenligt
med de intressen som Länsstyrelsen har att särskilt bevaka.
Länsstyrelsens rådgivande synpunkter
Länsstyrelsen hänvisar till de råd som lämnades i samrådet
avseende ett eventuellt upphävande av strandskyddet om det visar
sig att detaljplanen inte kan antas före den 1 juli 2010.

Stadsarkitektkontoret:

Enligt tidplanen kommer detaljplanen att antas före den 1 juli 2010.

Kommunstyrelsen
2010-03-02
U6

Tillstyrker planförslaget.
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Tekniska nämnden
2010-03-02
U7
Stadsarkitektkontoret:

En kommunal dagvattenledning som går tvärs över fastigheten Othem Slite
4:11 bör synliggöras med ett u-område. Ledningen har servitut.
Ett u-område har lagts in i detaljplanen.

Markägare/Boende/Föreningar
Karin Pettersson
Hus på ofri grund Slite
4:1
U1

Ni skriver så vackert och storslaget om syftet med detaljplanen som jag
delar, men samtidigt smygs det in ytterligare en tomt med nybebyggelse i
hörnet Slottsbacken-Strandvägen.
I planbeskrivningen står att syftet är att möjliggöra en utveckling av
strandområdet bland annat med en modern campinganläggning och ett
allmänt promenadstråk. Slottsbacken och Lotsbacken är värdefull miljö som
har spelat en roll i ortens historia eller har ett stort värde genom sin natur.
Vackra utblickar möter besökaren på Slottsbackens topp. Slottsbacken och
Lotsbacken ska bevaras och utvecklas.
Hur kan då föreslås nybebyggelse på ett parkområde?
Jag har erbjudit mig att förhandla på rimliga villkor om köp av även denna
mark för att bevara Slottsbackens grönområde och kommer att gå vidare
med överklagan om planen ligger fast.

Stadsarktiektkontoret

Befintligt hus ligger på ofri grund och har i planförslaget fått en generös
tomtavgränsning. Mot Strandvägen möjliggörs ytterligare en tomt. På så sätt
blir gatubilden homogen och kvarteret får en bra avslutning.
Den nya tomten i hörnet Slottsbacken-Strandvägen bedöms kunna
bebyggas med ett mindre bostadshus. I planförslaget har hänsyn tagits till
befintlig bebyggelse genom att byggrätten för den nya tomten begränsas i
byggnadsarea, taklutning och högsta byggnadshöjd.
I planprogrammet anges att tillgängligheten till Slottsbacken och Lotsbacken
ska förbättras och befintliga stråk ska tydliggöras och kopplingen till stranden
ska förbättras. Detta ingår dock inte i aktuell detaljplan.
Den mark som föreslås som bostadstomt bedöms inte påverka Slottsbacken
negativt. Den nya tomten kommer att bjudas ut till försäljning.

Norrmoderaterna
2010-01-27
U2

En så omfattande byggnation tillsammans med den trafiksituation som redan
råder på Strandvägen kräver att vissa trafiksäkerhetsåtgärder vidtas.
Behovet av en trottoar längs Strandvägen har länge varit påtalad och har
funnits i tidigare planer. Den måste byggas i samband med exploateringen.
Många kommer att röra sig i området och barn kommer att springa och leka
där. Hastighetsdämpande åtgärder måste vidtas och förbud för tung trafik.

Stadsarkitektkontoret:

Eftersom Strandvägen idag har en hastighetsbegränsning på 30 km/tim är
den lämplig för blandtrafik. Då en strandpromenad tillgänglig för allmänheten
kommer att anläggas längs havet bedöms en trottoar inte behövas längs
Strandvägen.
Hastighetsdämpande åtgärder regleras inte i detaljplanen men kan visa sig
behövas för att få en trafiksäker miljö för alla trafikanter. Förbud för tung
trafik regleras med stöd av trafikförordningen.
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Boende i kv. Svärtan
2010-01-28
U3

Villavagnar får inte förekomma inom någon del av campingen. Betänk att
denna anläggning ligger inom ett permanentbyggt område och mitt i ett
samhälle. Vi avstyrker förslaget med införande av villavagnar.
Vi kräver att den tidigare beslutade trottoaren efter Strandvägen anläggs och
ingår i detaljplanen. Motivering är ökad trafik på Strandvägen men
huvudorsaken är den tilltagande lastbilstrafiken som finner Strandvägen mer
tilltalande som tillfart för varuleveranser till samhällets näringsidkare samt att
mycket få trafikanter respekterar hastighetsbegränsningen på 30 km/tim.
Hastigheten på vägen är nog det största problemet.
Ett alternativ till byggande av trottoar skulle kunna vara att införa
genomfartsförbud för lastbilar med ett axeltryck om xx ton och införande av
hastighetsdämpande åtgärder. Ett sådant införande ingår inte i detaljplanen
men kan/skall initieras av byggnadsnämnden. Strandpromenaden förlängs
utanför planområdet till Sjuströmmar enligt tidigare antaget planförslag där
promenaden fanns med.

Stadsarkitektkontoret:

Planförslaget utesluter inte villavagnar. En bestämmelse som reglerar
villavagnars utformning har lagts in i detaljplanen. Villavagnar får inte
etableras inom norra delen av campingområdet.
Angående trottoar och begränsning av tung trafik på Strandvägen se svar
under U2.

Åsa och Hans Thulin
Knipan 2
2010-01-28
U4

Uppförande av ett nytt hus kommer att skymma havsutsikten vi har idag.
Anledningen till att vi köpte just denna fastighet. Vi kontaktade kommunen
innan köpet 2005 för att försäkra oss om att ingen ny byggnation skulle
uppföras i anslutning till vår fastighet och framför allt inte mot havet.
Kommunen hade inga planer på detta 2005 och vi kände oss trygga med
det.
Nu förstår vi inte orsaken till att kommunen envisas med att ha planer på att
stycka av och sälja en tomt för nybyggnation mellan Strandgatan och oss.
Det måste väl ligga i kommunens intresse att vi som redan är etablerade på
Slottsbacken också ska bli nöjda med utvecklingen av semesterbyn.
Med tanke på den planerade förtätningen av bebyggelsen i semesterbyn
med 90 hus kommer vi alla dessutom att förlora mycket av strandkänslan.
Att dessutom planera nybyggnation på Slite 4:1 är något som vi på det
bestämdaste motsätter oss.

Stadsarkitektkontoret:

Angående den nya tomten inom Slite 4:1 se svar under U1.
Det fanns inga planer på ny bebyggelse inom Slite 4:1 2005. Vid
upprättande av planförslaget och när det befintliga huset på ofri grund skulle
få en tomtavgränsning så föll det sig naturligt att tillskapa ytterligare en tomt
längs Strandvägen. Precis som det föll sig naturligt att tillföra Knipan 2
ytterligare mark.
Garantier kan aldrig lämnas för vad som kan ske i ett samhälle i framtiden.
Förändringar kan då ske i närområdet. Hänsyn har tagits till den befintliga
bebyggelsen genom planbestämmelser, vilka begränsar byggnadens volym.
Semesterbyn kommer inte att förtätas med 90 stugor. Där finns idag 50
stugor som byts ut, så tillskottet blir ett 40-tal.
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Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen:
Åke Peterson, Svärtan 4 (S18)
Bo Söderqvist, Svanen 1, (S9)
Lennart Söderqvist, Slite 4:7, (S11)
Visby den 10 mars 2010

Carin Johanson
stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare
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Detaljplan för OTHEM SLITE 4:11 m fl (Slite camping),
Gotlands kommun

SAMRÅDSREDOGÖRELSE del 2
Byggnadsnämnden beslutade 2009-06-17 att stadsarkitektkontoret skulle samråda med ett
planförslag daterat 2009-06-17.
Planförslaget har under tiden från och med den 6 juli till och med den 28 augusti 2009 varit ute på
samråd enligt 5:e kapitlet, 20 §, plan- och bygglagen. Inkomna yttranden (S1–S19) finns på stadsarkitektkontoret.
Med anledning av inkomna synpunkter har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående
ändringar och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byggrätten inom vilken ”bad” får byggas har minskats i östra delen.
Med normal semesterperiod menas 6 veckor. Planbestämmelsen kompletteras.
Sektion vid badhuset läggs till i planbeskrivningen.
Utfartsförbud läggs till utefter hela Strandvägen förutom vid föreslagna utfarter.
Planbeskrivningen kompletteras angående brandskydd.
Planbeskrivningen förtydligas angående uppställning av husvagnar.
Utformningsbestämmelser för byggnader och villavagnar har införts.
Högsta byggnadshöjd, takvinkel och byggnadsyta har ändrats för bostäderna.
Området (N) får endast delas i tre fastigheter.
Norra delen inom området för ”rörlig camping” tidsbegränsas. Camping tillåts mellan 1 april
och 30 september. Övrig tid ska området vara avstädat.
Redaktionella ändringar har gjorts.
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INKOMNA SYNPUNKTER OCH BEMÖTANDE
Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning:

Länsstyrelsen Gotlands
län Inkom 2009-08-31
(S13)

Länsstyrelsen har i samråd om behovsbedömningen, 2008-09-24, instämt i kommunens bedömning att utvecklingen enligt programmet inte
innebär betydande miljöpåverkan. LST angav vilka aspekter som ska
behandlas i kommande planer; bland annat hänsyn till skyddsvärda
kulturmiljöer och fornlämningar, havsnivåhöjning samt tillgänglighet för
allmänheten.

De lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2009 innebär att strandskydd återinträder om en stadsplan ersätts av en ny detaljplan. I detta
ärende kan dock tidigare bestämmelser tillämpas om planförslaget antas för 1 juli 2010. Om planen antas efter detta datum finns anledning
för kommunen att ansöka om upphävande av strandskydd inom de
delar av nu föreslagen detaljplan där detta är en förutsättning för
planens genomförande. Helst bör det redan i utställningsskedet framgå
hur eventuellt strandskydd hanteras.
En utveckling av småbåtshamn fanns i planprogrammet, denna verkar
ha ersatts med brygga för småbåtar. Om hamnverksamhet planeras
kan det vara lämpligt att även planera för en anläggning för
båtbottentvätt.
Bryggor bedöms vara vattenverksamhet som regleras i 11 kap Miljöbalken vilket också anges i planbeskrivningen.
Det är positivt att frågan om tillgänglighet för personer med funktionshinder tydligt lyfts. Kraven på tillgänglighet på allmänna platser finns i 3
kap 18 § andra stycket PBL.
Vatten och avlopp
Av handlingarna framgår att området kommer anslutas till kommunalt
vatten och avlopp. Länsstyrelsen utgår från att även frågan kring latrin
och spillvatten från husvagnar och husbilar löses.
Att ta tillvara spillvärme från Cementa är ett bra sätt att lösa uppvärmningsfrågan.
Av planprogrammet framgick att trafik och buller skulle ses över. Bullerfrågan har dock inte kommenterats i planbeskrivningen.
Länsstyrelsen synpunkter om kulturmiljö och fornlämningar har beaktats. Markarbeten ska ske i samråd med Länsstyrelsen och arkeologisk
undersökning ska göras före exploatering i bebyggelseområden.
Länsstyrelsens prövningsgrunder innefattar riksintressen, hälsa och
säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion samt miljökvalitetsnormer.
Riksintressen
För riksintresset för friluftslivet, Gotlandskusten, består värdena främst i
särskilt goda förutsättningar bör bad, positiva upplevelser för natur- och
kulturstudier, cykelturer och strövande samt fritidsfiske. I det aktuella
området är det framförallt viktigt att allmänheten har möjlighet att röra
sig fritt i strandzonen och passera genom området. Detta bör kunna
tryggas genom de x-bestämmelser som lagts ut mellan Strandvägen
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och stranden. Vidare är det bra att en strandpromenad görs i ordning
och att en x-bestämmelse säkerställer att denna blir allmänt tillgänglig.
Byggrätten för ”bad” föreslås mindre än 20 m från strandlinjen. Länsstyrelsen anser att ytterligare frizon ska lämnas. Detta område är obebyggt och badet får inte dela stranden i två delar. Samma avstånd till
strandpromenaden ska lämnas i denna del som i övriga delar av
planen.
I övrigt bedöms riksintresset för friluftsliv inte påverkas negativt i och
med att platsen redan är ianspråktagen. De positiva effekterna blir ett
ökat utbud av korttidsboende i ett område som är attraktivt för turism.
För riksintresset enligt 4 kap 2 § MB så ska turismens och friluftslivets
intressen särskilt beaktas vid exploatering. Gotland samlade natur- och
kulturvärde bedöms inte påtagligt skadas.
Kommunen gör vidare bedömningen att detaljplaneläggningen inte strider mot MB 4:4 då campingen återfinns inom Slite tätort och en utveckling av området kommer gynna det lokala näringslivet. Länsstyrelsen
anser att kommunens bedömning är rimlig. Ett särskilt skäl för undantag
till bestämmelserna om nytillskott av fritidsbebyggelse är att den ingår
som ett led att förbättra områdenas attraktivitet för turism och friluftsliv,
som exempel nämns stugbyar för uthyrning.
Översvämning och kusterosion
Hänsyn ska tas till att en havshöjning kan inträffa under investeringens
livstid. Det är inte utrett exakt vilken översvämningsrisk som föreligger
på den aktuella platsen. Enligt prognos i översiktsplan för Gotland, som
varit på samråd våren 2009, bör bebyggelse klaras med de riktlinjer
kommunen använder, dvs +2.0 meter. I och med att planen inte innefattar bostäder eller samhällsfunktioner av betydande vikt anser Länsstyrelsen att rimlig hänsyn får anses ha tagits till den översvämningsrisk
som föreligger.
Planbeskrivningen anger att en förutsättning för att anlägga strandpromenaden är att åtgärder utförs för att hindra stranderosion, vilket bör
säkerställas vid ett genomförande.
Länsstyrelsen bedömer med aktuellt planförslag att det med vissa justeringar kan bli förenligt med de intressen som Länsstyrelsen ha att
särskilt bevaka.
Övrigt
”Rörligt camping” medger uppställning av husvagnar under en normal
semesterperiod. Kommunen tillämpar enligt Länsstyrelsen kännedom 6
veckor som en normal semesterperiod, vilket också bör kunna preciseras i planen.
För att påverkan på landskapsbilden ska framgår tydligt vore det önskvärt med skisser på hur badhuset kan komma att se ut och
förändringen jämfört med idag, såväl från strandpromenaden och från
Strandvägen. Om påverkan blir stor kan kanske byggnaden anpassas
ytterligare efter omgivningen.
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Stadsarkitektkontoret:

Planförslaget bedöms antas före 1 juli 2010. Om planen antas efter
detta datum krävs ett upphävande av strandskyddet inom de delar som
är en förutsättning för planens genomförande. Kommunen bevakar
detta i den fortsatta handläggningen av ärendet.
Småbåtshamn är inte aktuellt. Brygga för småbåtar för uthyrning tillhörande campingen medges i planen.
Latrin och spillvatten från husvagnar och husbilar löses i och med att
campingen ansluts till kommunalt VA. Enligt tekniska förvaltningen innebär det inte några problem.
Campingområdet kommer att angöras från Strandvägens södra del. En
viss ökning av trafiken kommer att ske i och med att campingen rustas
upp.
En angöringsgata planeras inom campingområdet med ett fåtal möjligheter till utfart direkt mot Strandvägen. Det innebär att trafiken kanaliseras in på campingområdet och belastningen på Strandvägen blir begränsad.

Strandvägen är en lokalgata med en hastighetsbegränsning på 30
km/timme som medger så kallad blandtrafik. Om olägenheter uppstår
kan hastighetsdämpande åtgärder vidtas t.ex gångfartsgata.
Strandvägen är i dagsläget lågt trafikerad. Nuvarande förhållanden är
50 stugor och campingplats. Detaljplanen möjliggör 90 stugor, badhus
med restaurang och eventuellt en hotellvåning samt campingplats.
Campingplatsens yta minskas med ca 40%. Vid en bedömning av
trafiken kan konstateras att ökningen innebär ett 30-tal stugor och
badhuset. Trafiken till campingplatsen ökar troligen inte, snarare tvärt
om. Då badhuset inte är projekterat och ytor för de olika
verksamheterna inte har lagts fast är tafikmängden svår att beräkna. De
boende på campingen och stugbyn kommer att utnyttja badhus och
restaurang vilket innebär att det inte alstras någon trafik. Besökande
utifrån kommer att belasta Strandvägen. Vid en sammanvägning av
detaljplanens möjligheter och i jämförelse med befintlig verksamhet kan
konstateras att även om trafikmängden fördubblas från dagens låga
nivåer bedöms inte några olägenheter uppstå.
Byggrätten för ”bad” minskas i östra delen.
Med normal semesterperiod menas 6 veckor. Planbestämmelsen kompletteras.

Tekniska nämnden
Inkom 2009-09-07 (S17)

Utseendet på badhuset är en senare fråga. En ny sektion läggs in i
planbeskrivningen där dess höjd beskrivs.
Från parkering avsedd för området få backning ut på Strandvägen inte
förekomma. Kan lösas med utfartsförbud och en gemensam angöringsgata.
Peter Wigren framförde synpunkter från boende på Strandvägen att
trottoar borde anläggas och att tung trafik ej ska få köra där samt att
vägen ska ha 30 km/tim.

Stadsarkitektkontoret:

Utfartsförbud läggs till utefter hela Strandvägen förutom vid föreslagna
utfarter.
Vägen är idag skyltad med 30 km/h. Angående trafik, se kommentar till
Länsstyrelsen. Förbud för genomfart med tung trafik kan regleras med
stöd av trafikförordningen.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Inkom 2009-09-03 (S16)

Boende bör utformas så att risken för bullerstörningar minimeras. Det
gäller trafikbuller och eventuellt buller från hotell och restaurangverksamhet. Riktlinjer för buller ska följas.

Stadsarkitektkontoret:

Riktlinjerna för buller från verksamhet ska följas. Angående trafik, se
kommentar till Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsen
Inkom 2009-09-03 (S15)

Ingen erinran.

Lantmäterimyndigheten
Inkom 2009-09-01 (S14)

Enligt PBL-kommittén (SOU 2005-77) bör kommunen alltid vara huvudman för allmänna platser av tydlig allmän karaktär. X-områden ska endast undantagsvis användas för att reglera allmänhetens tillträde till
mark. Det poängteras att beteckningen ”x” inte har någon annan egentlig betydelse än att marken inte får bebyggas. För att de allmänna kör-,
gång- eller cykeltrafiken ska bli verklighet måste kommunen skaffa sig
en rätt till detta t ex genom servitut till förmån för en kommunägd fastighet, med det finns inte alltid någon lämplig härskande fastighet.
Det är uppenbart att x-områdena i planen ”har tydlig allmän karaktär”.
Planen bör därför i första hand ändras så att x-områden blir allmän
plats. I andra hand bör noggrant genomarbetade avtal upprättas mellan
kommunen och exploatören innan planen antas som reglerar tillgänglighet, iordningsställande m m. Att enbart lita på planbestämmelsen och
exploatörens goda vilja är inte tillfyllest särskilt som marken inte omfattas av strandskyddsbestämmelser.

Stadsarkitektkontoret:

X-områdena ska bindas upp i exploateringsavtal. Marken är privatägd.
Därför föreslås x-område i stället för allmän plats.

Räddningstjänsten
Inkom 2009-08-17 (S4)

Inget att erinra under förutsättning att brandposter anläggs med ett
längsta avstånd om 150 meter mellan varje brandpost samt att brandposterna ska ge ett lägsta flöde om 10 l/s.
Planbeskrivningen bör kompletteras med: Området ska enligt Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Gotlands kommun ha ett brandpostnät med ett längsta avstånd om 150 meter mellan brandposterna.
Då bebyggelsen föreslås bli lägre än 4 våningar ska posterna ge ett
flöde om läst 10 l/s enligt samma handlingsprogram.
Eventuell utbyggnad av ovanstående brandpostnät förutsätts omfattas
av genomförandebeskrivningens formuleringar om utbyggnad av VA
samt tillhörande kostnader under avsnittet och ”Teknisk försörjning och
ekonomiska frågor”.
Bevakas under bygglovskede och bör infogas i planbeskrivningen:
- byggnaderna placeras och utformas så att brandspridning till
andra byggnader begränsas.
- Komplementbyggnader placeras eller utformas så att
brandspridning till andra byggnader förhindras.
- Tillgängligheten för räddningstjänsten är sådan att utrustning
för utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50
meter från uppställningsplats för brandfordon.

Stadsarkitektkontoret:

Brandskyddsfrågorna bevakas vid byggsamråd. Skrivning läggs till i
planbeskrivningen.

Barn- och utbildningsför-

Ingen erinran.

__________________________________________________________________________________
Detaljplan för Slite 4:11 m fl, Gotlands kommun.
Samrådsredogörelse - Utställningshandling

6/9
valtningen
Inkom 2009-08-31 (S12)
Socialförvaltningen
Inkom 2009-07-08 (S1)

Ingen erinran.

Kultur- och fritidsnämnden
Inkom 2009-08-14 (S3)

Vill framföra vikten av att de avvägningar som gjorts i planen för att beakta friluftslivets intressen efterlevs.

TeliaSonera Skanova
Inkom 2009-08-03 (S2)

Ingen erinran.

Åke Peterson, Svärtan 4
Inkom 2009-08-10 (S18)

Avstyckning för ytterligare en tomt från Slite 4:1 bör utgå. Enligt tidigare
plan var hela området norr om Stottsbackenvägen grönområde, men en
gammal byggnad tilläts vara kvar på arrende och övertogs senare med
kommunens medgivande och byggdes om till högklassigt sommarhus.
På markområdet medgavs nyligen en ful transformatorkiosk. Uppfördes
innan jag som granne fick möjlighet att yttra mig och borde ha placerats
på mer undanskymd plats. Ytterligare en byggnad förefaller helt olämpligt på den kuperade marken och tar bort en hel del av havsutsikten från
våra två tomter. Marken bör kvarstå som grönområde och tillsynen
skötas bättre så inte sikten försämras i korsningen Strandvägen-Slottsbacken.

Stadsarkitektkontoret:

Tomten ligger kvar i detaljplaneförslaget. Boende i en tätort kan inte
garanteras att närområdet alltid kommer att vara opåverkat. Ändringar i
byggrätten har dock gjorts. Byggrätten har minskats liksom högsta
byggnadshöjd och takvinkel.
Tyvärr har transformatorstationen fått en olycklig placering.

Lennart Söderquist,
Slite 4:7
Inkom 2009-08-28 (S11)

Glädjande att en av Gotlands få och kanske vackraste havscampingplatser får en ansiktslyftning. Området utgör, som Roger Öhrman påpekat i artikel i Gotlands tidning, ett historiskt värdefullt område som inte
får blir ett nytt ”pippiland”. Hänsyn bör tas till året-runt-boendes önskningar samt att den planerade bebyggelsen anpassas till områdets
karaktär.
Landskapsbilden kommer att förändras, inte minst genom poolområde
med badhus i 3 våningar. Detta bör istället placeras under Slottsbacken
för att undvika att boende förlorar sin fria horisont mot havet. Detsamma
gäller träd och buskar. Dessa bör inte, som nu, vara av den högvuxna
typ.
Det vore ett fundamentalt misstag att ta bort eller reducera de unika
tennisbanonrnas placering.
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Stadsarkitektkontoret:

Bestämmelser om utformning av bebyggelsen har införts i detaljplanen.
Norra delen av området för rörlig camping ska vara avstädat mellan 1
oktober och 31 mars för att vara friområde för boende i Slite.
Badhusets placering har studrats i planförslaget. Det har inte lagts
framför något bostadshus. Inom ett levande samhälle kan inte fri horisont garanteras. Om ett samhälle ska kunna utvecklas kan förändringar
ske i närområdet. Badhuset har placerats på den optimala platsen för
att få en väl fungerande camping men också med hänsyn till boende
väster om Strandvägen. Utblickarna från Slottsbacken måste också
beaktas vid placeringen.
Tennisbanorna ingår inte denna detaljplan och kommenteras inte.

Lotta Andersson, Strandvägen 5 (för de boende i
Kv Svärtan)
Inkom 2009-08-31 (S10)

Strandvägen är redan idag hårt belastad, på senare tid även av lastbilstrafik till Slites affärer. Vi kräver att lastbilstrafiken förbjuds exklusive
varuleveranser till anläggningen inom planområdet, att trottoar enligt
beslutsprotokoll 1983 anläggs och att farthinder installeras.
Nya sk ”entréer” tror vi inte löser problemet då dessa nyttjas i mycket
begränsad omfattning idag. Åtgärder måste till på Strandvägen.
Under rubriken camping ska det förtydligas: ”Uppställning och nyttjande
av husvagnar medges under hela året utan bygglov inom campingen.
Detta innebär att campingen är öppen året runt men en husvagn får stå
uppställd max 6 veckor enligt överenskommelser med Länsstyrelsen
och Gotlands kommun”.
Vi motsätter oss villavagnar oavsett den kräver speciell transport eller
ej. Inga villavagnar över huvud taget. Tennisbanorna ska vara kvar.

Stadsarkitektkontoret:

Angående trafik, se kommentar till Tekniska nämnden och Länsstyrelsen.
Husvagnar får stå högst 6 veckor i sträck inom området markerat ”rörlig
camping”. Villavagnar och stugor får enbart finnas inom området söder
om badområdet. Planbeskrivningen förtydligas.
Tennisbanorna ingår inte i detaljplanen.

Bo Söderquist, Svanen 1
och Slite 4:8
Inkom 2009-08-27 (S9)

Badområde bör flyttas söderut nedanför Slottsbacken, som saknar bebyggelse och därmed reducera störning av utsikt och ljus för Kv Svanen
(där bebyggelse planeras).

Stadsarkitektkontoret:

Se kommentar till Lennart Söderquist ovan (S11).

Karin Pettersson, ägare till
bostad på Slite 4:1
Inkom 2009-08-17 (S5)

Jag äger bostadsbyggnaden på ”ofri grund” inom Slite 4:1 med tomt
disponeras genom arrendeavtal med Gotlands kommun sedan 199408-17. Jag önskar stycka av minst den arrenderade tomtytan.
Någon ytterligare bostad på marken bör inte komma till stånd eftersom
den får negativ inverkan på sikt- och utfartsförhållanden från min tomt.
Gränsen mot öster bör läggas minst 4,5 m från befintlig byggnad.
Alternativt kan även mark som avses för ytterligare en byggnad läggas
till min tomt.
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Stadsarkitektkontoret:

Hänsyn har tagits genom att byggnadsarea, takvinkel och
byggnadshöjd har minskats för den föreslagna tomten. Se även svar
under Åke Peterson (S18 )
Den illustrerade fastighetsgränsen har flyttats 5 meter från befintlig
byggnad.

ÖVRIGA
Gunilla Leijon m fam,
Tärnan 6
Inkom 2009-08-27 (S8)

Jag äger en av de äldsta fastigheterna vid Strandvägen vilken i tidigare
översiktsplan (1992-08-12) bedömdes vara värdefull kulturmiljö och
marken är prickad på kartan. Detta nämns inte i denna förslag. Kan en
sådan prickning ändras utan att man blir underrättad? Ska GEAB-tomten styckas av?
Tyngdpunkten verkar ligga vid campingområdets exploatering med fler
badgäster. Men det unika med Slite är kombinationen av tennisbanor
intill en strand. Att betrakta tennisbanorna som en barriär är att inte se
möjligheterna. Istället borde tenniskubbens verksamhet stöttas.
Om campingen rustas upp kommer belastningen öka på stranden och
bättre och större bryggor kommer krävas.
Trafiken på Strandvägen ökar och ”angöringar” föreslås. Jag föreslår att
Strandvägen sommartid görs till sk lågfartsområde så vägen kan blir ett
naturligt gångstråk vilket den redan är idag till viss del.
Utsikten från bl a Slottsbacken lär förändras påtagligt om ett badhus
med poolområde anläggs samt markutfyllnader utförs. Inget nämns
dock om den förändring i ljudnivå som kan inträffa med stort
poolområde och eventuellt restaurang samt ökade trafiken. Slite är
redan påverkat av Cementas buller. Har ni beräknat trafikökningen?
Kan dessa smala gator svälja trafiken under högsäsong.
Att tränga in denna jätteanläggning i anslutning till Slites äldsta strandbebyggelse med badhuspark och tennisbanor är ingen bra idé. Förslaget är för storslaget och okänsligt för en ort av Slites karaktär.
Ett nytt varmbadhus kan istället placeras intill befintlig ishall och fotbollsplan och man skapar därmed ett idrottscentrum.
Ett ökat busliv kan förutsägas. Vi som bor närmast Strandvägen känner
oss utsatta.
Högre bostadshus bör lämpligen anläggas i närheten av hamnen. Kan t
ex silon intill hamnen omvandlas till bostäder?

Stadsarkitektkontoret:

Eftersom denna detaljplan omfattar ett mindre område än tidigare upprättat program behandlas inte marken utanför den nuvarande plangränsen. GEAB-fastigheten, Tärnan 6, högre bostadshus och tennisbanorna
är frågor som inte berör denna detaljplan. Angående buller och trafik,
se kommentar till Länsstyrelsen.

Othem/Boge Hembygdsförening, Slite
Tennisklubb,
Sliteföretagarna, Slite
Intresseförening
Inkom 2009-08-27 (S7)

Vi är positiva till satsningen på att utveckla Slite samhälle. Innan beslut
tas enligt detaljplaneförslaget anser vi att nedanstående dokument bör
föranleda en samlad utredning över dels vad kommunen juridiskt får
göra, dels hur kulturmiljön i Slite kan bidra till en utveckling som beaktar
såväl invånarnas behov av utveckling som olika turistaspekter:
1. miljö- och byggnadsinventering i Slite 1991, Fornsalen. Antikvarie Roger Öhrman beskriv inventeringen i en debattartikel i
GT/GA 2009-08-12.
2. Gåvobrev med villkor 1967. Dåvarande Skånska Cement AB
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gav bort Badhusparken till dåvarande Slite köping. Bland villkoren angavs att ”överlåtna områden och anordningar skall i framtiden skötas och vårdas av köpingen, som förpliktigar sig att
hålla det mottagna i gott skick”. Vi anser att den kommande utredningen uttryckligen bör inkludera den befintliga tennisanläggningen.
3. I debattartikel i GT 09-08-01 föreslog en grupp Slitebor att badhusparken bör byggnadsminnesförklaras för att skydda detta
område för framtiden. Ett formellt förslag har insänts till Gotlands kommun.
4. Stina Lindholm, utredning/förstudie ”Desingresurscentrum på
Gotland”.
Stadsarkitektkontoret

Norrmoderaterna (fd
Slite/Tingstäde moderatförening)
Inkom 2009-08-26 (S6)

Dessa dokument bedöms inte påverka det planområde som är aktuellt i
denna detaljplan utan andra delar av Slite. Kommunen har kännedom
om dessa dokument.
Låt tennisbanorna vara kvar.
Planera Måsen 10 för seniorboende efter ansökan om bygglov från den
Kooperativa Hyresrättsföreningen Måsen. Behovet finns och kommer
att öka framöver och utgör en avlastning för Gotlands kommuns
åtagande och ansvar. Låt människor gå före t ex en restaurang. Låt
istället befintliga restauranger får en möjlighet till utveckling och
överlevnad.
Den befintliga rastplatsen är bättre än föreliggande förslag. Om
rastplats planeras vid Strandvägen ökar belastningen på vägen ännu
mer. Utöver turister utnyttjar även lastbils och busstrafik den befintliga
rastplatsen. Rusta istället upp denna.

Stadsarkitektkontoret:

Dessa kommentarer berör inte det nu aktuella planområdet.

Rosita Fellman m.fl
Inkom 2009-08-27 (S20)

Föreslår att Badhusparken i Slite, med tillhörande byggnader och anordningar, byggnadsminnesförklaras. Hänsvisar till debattartikel i
Gotlands Tidningar 2009-08-01 och ett gåvobrev från 1967. Där
Skånska Cementgjuteriet AB kostnadsfritt gav bort Badhusparken med
tillhörande mark och byggnader till dåvarande Slite köping.

Stadsarkitektkontoret:

Se svar under Othem-Boge hembygdsförening (S7).

Programmet för detaljplan omfattade ett större område än den nu upprättade detaljplanen.
Stadsarkitektkontoret i Visby 2009-12-09

Carin Johanson
Stadsarkitekt

Monica Tingström
fysisk planerare
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Kommunstyrelsens förslag 2009-03-25, § 78
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•

Tekniska nämnden 2010-02-24, § 35
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-03-25
2010-03-15

Ks § 78
Au § 78

Riktlinjer för markpriser i Gotlands kommun
KS2010/90-04
- Tekniska nämnden 2010-02-24, § 35
- Ledningskontoret 2010-03-08

Tekniska nämnden har framlagt förslag till riktlinjer för markpriser vid försäljning
m.m. av kommunal mark. I förslaget ligger att tomtkön avskaffas. Försäljning av
småhustomter som föreslås säljas på öppen marknad via mäklare. Av underlaget
framgår att kravet på byggnadsskyldighet och permanentboende ska behållas.
Friköp av tomträtter ska få ske till ett högre pris, 60 %, i st.f. som nu 40 %, av
marknadsvärdet. För friköp av tomträtter för industriändamål föreslås 80 % gälla.
Riktpriser föreslås fastställas för tomter avs. industri/handel/kontor inom
detaljplanerat område. Priset ska kunna höjas med högst 50 % för mark med
särskilt gynnsamma betingelser och marknadssituationen. Vid försäljning av mark
som kräver planläggning, t.ex. i samband med företagsetableringar, anges att
markpriset beräknas med hjälp av vissa parametrar.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget och efter arbetsutskottets sammanträde
upprättat reviderat förslag till regelverk. Förslaget innebär ingen saklig ändring av
tekniska nämndens förslag och har, i enlighet med arbetsutskottets beslut,
förtydligats vad gäller krav på permanentboende och byggnadsskyldighet.
Kommunstyrelsen beslöt att företa en redaktionell ändring av förslaget.
Yrkande:
o

Lilian Virgin (S) tillstyrkte förslaget men yrkade att tomtkön skulle behållas
och att tekniska nämnden skulle få i uppdrag att framlägga förslag till nytt
avgifts- och regelsystem.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Lilian Virgins yrkande
och förklarade sig anse att ledningskontorets förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för arbetsutskottets
förslag. NEJ för Lilian Virgins yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Lena Celion (M), Lars
Thomsson (C), Eva Gahnström (C), Per-Olof Jacobsson (C), Gustaf Hoffstedt (M), Inger
Harlevi (M), Mats-Ola Rödén (FP) och ordföranden Eva Nypelius (C). 7 ledamöter
röstade nej: Åke Svensson (S), Anna Wickström (S), Eric Martell (S), Lilian Virgin (S),
Hanna Westerén (S), Bo Björkman (S) och Brittis Benzler (V). Kommunstyrelsen hade
således bifallit arbetsutskottets förslag.
forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-03-25
2010-03-15

Ks § 78 forts
Au § 78

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
•

Kommunstyrelsens beslut (§ 288/1992) om registreringsavgift till kommunens
tomtkö och registerhållningsavgift upphävs.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Det upprättade förslaget till riktlinjer för markpriser m.m. vid försäljning av
kommunal mark antas. Riktlinjerna ska gälla fr.o.m. 1 maj 2010 med undantag
för bestämmelsen om friköp av tomträtter för småhus som ska gälla fr.o.m.
1 oktober 2010.

•

Därmed upphävs beslut om kommunal tomtkö och kommunfullmäktiges
beslut om Tomtpriser för permanentbostäder och kommunfullmäktiges beslut
om Tillämpligt markvärde vid avgäldsreglering av tomträtter.
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Dnr 2010/90-26

Ledningskontoret
Anders Lindholm
Exploateringsstrateg

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Riktlinjer för markpriser
Bakgrund
Gotlands kommun bedriver i dagsläget försäljning av byggbara småhustomter
avsedda för permanentbruk. Fördelningen av tomter sker via den av
fullmäktige beslutade tomtkön och prissättning sker i enlighet med fastställd
tomtprislista. Kommunstyrelsen har i beslut § 308/2006 gett tekniska
nämnden i uppdrag att se över tomtprislistans konstruktion, marknadsanpassa
tomtpriserna samt utreda hur ett eventuellt undantag skulle kunna utformas
för att gynna permanentbosättning. Föreliggande förslag till ”Riktlinjer för
markpriser” har arbetats fram av ledningskontoret i samråd med tekniska
förvaltningen.
Ärende
När det gäller försäljningen av tomter för småhus, föreslås att denna
fortsättningsvis ska ske på en öppen marknad. De objekt/tomter som
kommunen tillskapar ska lämnas till fastighetsmäklare för försäljning. Den
befintliga kön för småhustomter föreslås därför avskaffas. Viktigt är dock att
en förändring av säljkanal inte medför förändringar när det gäller nuvarande
regler om att köparen måste bebygga fastigheten inom viss tid samt att försåld
tomt endast får bebyggas med hus för permanentboende.
Som argument för en kommunal kö för småhustomter kan anföras att det
utgör god service till kommunmedborgarna och att det är ett rättvist system
med fast pris som möjliggör för många att köpa tomt, inte minst unga familjer
med begränsade ekonomiska resurser. Nuvarande system med en kommunal
tomtkö för fördelning av småhustomter fungerar dock inte tillfredsställande. I
Visby med omnejd finns en relativt stor efterfrågan på tomter för småhus,
men för resten av ön är efterfrågan i huvudsak svag, med något undantag för
kustnära områden. Av de drygt 150 personer som i dag finns i tomtkön,
efterfrågar den absoluta merparten tomt i Visbyområdet. Många efterfrågar
dessutom småhustomt i ett specifikt läge och avböjer därför alla förslag med
tomter i mer ordinära lägen. Detta fenomen gör att arbetet med fördelningen
av tomter via tomtkön blir administrativt tidsödande och ineffektivt.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Visborgsallén 19
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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Föreliggande förslag till ”Riktlinjer för markpriser” reglerar även upplåtelse
och friköp av tomträtt för småhus. Idag baseras avgälden för tomträtt med
utgångspunkt i aktuellt marktaxeringsvärde samt avgäldsräntan 3,75 %. Vid
friköp av tomträtt gäller att innehavaren har möjlighet att friköpa tomträtten
till ett pris som motsvarar 40% av det marknadsvärde som beräknas utifrån
den aktuella fastighetens marktaxeringsvärde. I nuläget finns endast ett
mindre antal fastigheter upplåtna med tomträtt på Gotland (< 50 st). När det
gäller nivån för friköp av tomträtt föreslås att denna höjs till 60%. Detta sker
som en anpassning till rådande nivåer i riket i övrigt. Vid en jämförelse med
andra kommuner kan det konstateras att nuvarande nivå om 40% är ovanligt
låg. En kartläggning av nivåerna i 18 slumpmässigt utvalda kommuner
resulterar i ett medelvärde om 65%. I nedan givna räkneexempel för en typisk
tomträtt illustreras effekten av den föreslagna förändringen till 60%.
Ex. Friliggande tomt Smittenslund-Bingeby i Visby 1000 kvm
Marktaxeringsvärde (för ”råtomt”, dvs efter avdrag för VA, el och
trädgårdsanläggningar): 453 000 kr
Marknadsvärde: 453 000 * 1,33 = 602 490 tkr
Årlig tomträttsavgäld: 0,0375 * 602 490 = 22 590 kr/år
Friköpspris idag 40%: 0,40 * 602 490 = 240 900 kr
Friköpspris förslag 60%: 0,60 * 602 490 = 361 400 kr

När det gäller mark för industri, handel och kontor föreslås att en riktprislista
med fem olika värdeområden antas. Grundregeln är att planlagd industrimark
vid riktad försäljning ska prissättas i enlighet med denna prislista. Priserna
varierar från 300 kr/kvm för attraktiva lägen i Visby till 30 kr/kvm för
industrimark på Gotland utanför tätorterna.
För annan överlåtelse av mark, till exempel vid företagsetableringar och
exploatering av områden som innefattar planläggning, sätts markpriset
normalt efter förhandling och påverkas då av parametrar såsom
marknadsvärde, efterfrågan och uppkomna kostnader.

Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 2010-02-24 beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till ”Riktlinjer för markpriser för
Gotlands kommun”.

Bedömning
Ledningskontoret har inget att erinra mot föreliggande förslag till ”Riktlinjer
för markpriser för Gotlands kommun”.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige anta bilagt förslag
till ”Riktlinjer för markpriser för Gotlands kommun”.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

Per Lindskog

Regiondirektör

Utvecklingsdirektör

ft c1~/()/9~ --di
Kommunstyrelsens förslag

2010-03-25
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RIKTLINJER FÖR MARKPRISER
1. Tomter för permanent bebyggelse med småhus
1.1. Nybildade tomter
De tomter Gotlands kommun färdigställer for byggnation av enskilda småhus ska säljas
med villkor att de endast får användas fOr permanent boende och att de ska bebyggas
inom två år.
Tomterna ska säljas genom anlitad mäklare via anbudsforfarande.

1.2. Tomträtter
Vid avgäldsreglering av tomträtter for småhus skall markvärdet beräknas med
utgångspunkt i marktaxeringsvärdet och avgäldsräntan 3,75 procent användas.
Tomrättsinnehavare får efter ansökan och kommunens medgivande friköpa tomträtten till
ett pris motsvarande 60 procent av det marknadsvärde som räknas fram utifrån gällande
marktaxeringsvärde for tomträtten.

2. Mark rör industrilhandel/kontor/bostadsändamål
Vid fOrsäljning av mark för industri-, handels-, kontors- eller bostadsändamål är
huvudregeln att forsäljning ska ske till marknadsvärdet.

2.1. Försäljning av detaljplanelagd mark
För det fall ett rättvisande marknadsvärde for detaljplanelagd mark är svårt att fastställda
ska riktpriser enligt nedanstående tabell tillämpas, angivet i kr/kvm tomtyta, for angivna
värdeområden.
Avvikelse från det fastställda riktpriset får göras för det fall tomten uppvisar betydande
avvikelser från normala förhållanden, dock maximal avvikelse med 50 procent
uppåt/nedåt. Förhållanden som :tar beaktas är markens belägenhet inom värdeområdet,
byggrätt for markyta, konjunkturläget och efterfrågan på mark.
Kommunstyrelsen :tar revidera riktpriserna när behov föreligger, dock minst var tredje år.

Värdeområde

Visby  Attraktiva lägen
Södra Skarphäll + tillkommande
likvärdiga lägen såsom Stenhuggaren,
Visborg etc.
. Visby  Halvcentrala lägen
Norra Skarphäll, Bingeby, Terra Nova

I

Riktpris

300 kr/kvm tomtyta

150 kr/kvm tomtyta

Visby - Österbyområdet

80 kr/kvm tomtyta

Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn,
Hemse

50 kr/kvm tomtyta

Övriga delar av kommunen

30 kr/kvm tomtyta

I

J
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2.2. Försäljning av mark för företagsetableringar
När det gäller markfrågor som uppkommer i samband med företagsetableringar får
kommunstyrelsen göra avsteg från bestämmelserna i 2.1.
2.3. Försäljning av nya ej planlagda exploateringsområden
Vid försäljning av nya ännu inte planlagda exploateringsområden beräknas markpriset
med hjälp av olika parametrar såsom marknadsvärde, efterfrågan på mark samt kostnader
för planläggning och utbyggnad av infrastruktur. Markanvisning kan i dessa fall ske via
direktanvisning, anbudsförfarande eller markanvisningstävlan.
2.4. Tomträtter
Vid avgäldsreglering av tomträtt som ej avser småhus ska markvärdet beräknas med
utgångspunkt i riktpriset för aktuellt värdeområde enligt ovanstående tabell och
avgäldsräntan 3,75 procent användas.
Tomrättsinnehavare får efter ansökan och kommunens medgivande friköpa tomträtten till
ett pris motsvarande 80 procent av det gällande riktpriset för aktuellt värdeområde enligt
ovanstående tabell.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 35

2010-02-24

Riktlinjer för markpriser
Tekniska förvaltningen 2010-02-09
Au § 28

Kommunstyrelsen har i beslut § 308/2006, gett tekniska nämnden i
uppdrag att se över tomtprislistans konstruktion, marknadsanpassa
tomtpriserna samt utreda hur ett eventuellt undantag skulle kunna utformas
för att gynna permanentbosättning. Föreliggande förslag till ”Riktlinjer för
markpriser” har arbetats fram av ledningskontoret i samråd med tekniska
förvaltningen.
När det gäller försäljningen av tomter för småhus, föreslås att denna
fortsättningsvis ska ske på en öppen marknad. De objekt/tomter som
kommunen tillskapar ska lämnas till fastighetsmäklare för försäljning. Den
befintliga kön för småhustomter föreslås därför avskaffas. Viktigt är dock
att en förändring av säljkanal inte medför förändringar när det gäller
nuvarande regler om att köparen måste bebygga fastigheten inom viss tid
samt att försåld tomt endast får bebyggas med hus för permanentboende.
Föreliggande förslag till ”Riktlinjer för markpriser” reglerar även
upplåtelse och friköp av tomträtt för småhus.
När det gäller nivån för friköp av tomträtt föreslås att denna höjs till 60 %.
Detta sker som en anpassning till rådande nivåer i riket i övrigt. Vid en
jämförelse med andra kommuner kan det konstateras att nuvarande nivå
om 40 % är ovanligt låg. En kartläggning av nivåerna i 18 slumpmässigt
utvalda kommuner resulterar i ett medelvärde om 65 %.
När det gäller mark för industri, handel och kontor föreslås att en
riktprislista med fem olika värdeområden antas. Grundregeln är att
planlagd industrimark vid riktad försäljning ska prissättas i enlighet med
denna prislista. Priserna varierar från 300 kronor/kvm för attraktiva lägen i
Visby till 30 kronor/kvm för industrimark på Gotland utanför tätorterna.
För annan överlåtelse av mark, till exempel vid företagsetableringar och
exploatering av områden som innefattar planläggning, sätts markpriser
normalt efter förhandling och påverkas då av parametrar såsom
marknadsvärde, efterfrågan och uppkomna kostnader.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen anta upprättat
förslag till ”Riktlinjer för markpriser för Gotlands kommun”.

_____

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 35

2010-02-24

forts
Tommy Gardell yrkade att tomtkön behålles och reglerna ändras enligt
förvaltningens tidigare förslag. En avgift införs. Vid registrering i tomtkön
betalas avgift på 1 000 kronor och därefter en årlig avgift på 300 kronor.
Vid avböjande av tre erbjudanden förlorar man sin plats i kön.
Ordföranden tillstyrkte arbetsutskottets förslag.
Efter att ordföranden funnit majoritet för arbetsutskottets förslag begärdes
votering.
Votering genomfördes med ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst
för Tommy Gardells yrkande.
Ja-röster: Jan Lindell, Eva Gahnström, Bengt Wickman, Sven Larsson,
Peter Wigren, Nina Hallberg samt ordföranden Kjell Skalberg.
Nej-röster: Tommy Gardell, Wera Svensson, Anette Medbom och Roland
Norbäck.
Med 7 – 4 hade nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen + hand

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag
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Bredbandsstrategi
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-04-19

•

Ledningskontoret 2010-03-24

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-04-19
2010-04-13

Ks § 97
Au § 100

Bredbandsstrategi
- Ledningskontoret 2010-03-24

Ledningskontoret har lagt fram förslag till bredbandsstrategi och förslag till
organisation m.m. för arbetet med att möjliggöra för samtliga hushåll utanför
Visby (ca 20 000 hushåll) att få bredband. Det sker genom ett samarbete mellan
Gotlands kommun, Skanova och TeliaSonera som, i form av en arbetsgrupp ska
fungera som projektorganisation – paraplyorganisation för sockensatsningarna
och ske i samverkan med representanter för socknar och LRF, samt
fastighetsägare. Kommunens roll beskrivs som samordnande och stödjande.
Investeringen anges till mellan 400 och 500 mnkr och finansieras med nyttjarnas
egen- och anslutningsavgifter, markupplåtelser och egna arbetsinsatser. Genom
Leader, EU och regionala tillväxtbidrag tillförs mellan 30 och 35 mnkr.
Satsningen ska pågå 2010-2015.
Ärendet föredrogs av IT-strateg Anne Ståhl-Moussa och Eva Pettersson, LRF:

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut
•

Den av ledningskontoret föreslagna organisationen för genomförande av
projektet godkänns och Gotlands kommun ska, genom ledningskontoret, delta
på det sätt som anges i bredbandsstrategin.

• Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en avsiktsförklaring rörande det
fortsatta samarbetet mellan Region Gotland (Gotlands kommun), nätägare och
kommunikationsoperatör. Inför såväl bildande av den s.k. sockenparaplyorganisationen som utarbetandet av avsiktsförklaringen ska ledningskontoret
samverka med representanter för sockengrupper, LRF, Leader och
länsstyrelsen i Gotlands län.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Förslaget till bredbandsstrategi godkänns.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras: Kommunstyrelsens beslut: Avdelningen för regional utveckling. Anne Ståhl Moussa

Avdelning för regional utveckling
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Handläggare Anne Ståhl Mousa
Dnr:
Telefon +46 (0)498 26 34 44
E-post anne.stahl.mousa@gotland.se
Datum 2010-03-24

Region Gotland Bredbandsstrategi 2010-2015
BAKGRUND

Gotlands kommun har sedan mitten av 1990-talet målmedvetet satsat på en fortlöpande
utbyggnad/uppgradering av den digitala infrastrukturen på Gotland.
I samband med den första statliga bredbandssatsningen upphandlade Gotlands Kommun en bredbandstjänst
med 98 % täckning och minst 5 Mbit/s symmetrisk kapacitet.
Avtal tecknades med GEAB för perioden 2002-2012. Utbyggnaden skulle ske genom förläggning av fiber
och via FWA-radio. GEAB satsade därutöver på en omfattande utbyggnad av VDSL och ADSL vilket
resulterade i en konkurrenssituation på marknaden som ledde till att även TeliaSonera byggt ut sitt ADSL
nät.
Totalt kan idag ca 75 % av gotlänningarna få ADSL-tjänster utöver FWA-radio (98 %).
Den statliga bredbandssatsningen var även startskottet för förläggning av ytterligare sjökablar vilket kraftigt
förbättrat möjligheterna för redundans i de digitala näten. Idag har Gotland fem sjökablar mot fastlandet ägda
av Skanova - Stokab - IP Only.
PTS (Post & Telestyrelsen) har även investerat i Galgberget där trafiken automatiskt kan skiftas om mellan
Skanovas och Stokabs nät.
Det finns även en kabel mellan Gotland och Ventspils.
Gotland har även varit gynnat vad gäller utbyggnaden av det mobila nätet. De stora operatörerna har alla haft
Gotland som högt prioriterad region i sina 3G satsningar.
SAMMANFATTNING

Föreliggande bredbandsstrategi avser att skapa en digital infrastruktur till stöd för tillväxt på hela Gotland.
Målet där är fiber-till-hemmet till alla. Statens bredbandsstrategi skall infrias till 2015.
Företagare skall fritt kunna etablera sig på hela Gotland utan att behöva oroa sig för att hamna i en digital
skugg-zon. Hushållen skall kunna få moderna IT tjänster, 3-play, HD-TV etc. Fiber-till-hemmet innebär
även att samhället står infrastrukturmässikt väl rustad för införande av framtida satsningar inom vård,
omsorg och utbildning.
Visionen är att till 2015 har gotlänningarna möjlighet att via
fiber-till-hemmet erhålla minst 100 Mbit/s <>1 Gbit/s symmetrisk access.

Satsningen avser hela Gotland exklusive Visby där marknadskrafterna bedöms vara tillräckligt starka. Totalt
omfattas ca 20000 hushåll, inklusive 9000 fritidsboende.
Värdet av hushållens insatser ligger mellan 400-500 miljoner. Baserat på tidigare lokala projekt beräknas ca
85 % gå med i de lokala satsningarna från start.
Samtliga idag tillgängliga fibersträckningar skall utnyttjas för den fortsatta utbyggnaden vilket innebär en
samverkan mellan all fiberägare på Gotland inklusive mobila operatörer.
Mobilt bredband kommer att vara ett viktigt komplement till fiber. Marknadsintressena bedöms här vara
tillräckligt starka för att driva denna utvecklingen.
PROCESSEN FRAMÅT

Under våren kommer två pilotprojekt genomföras. Parallellt skall en paraplyorganisation bildas med
representanter från socknar som redan genomfört fiber-till-hemmet projekt, LRF och Gotlands Kommun organisationen är även öppen för större fastighetsägare som t ex GotlandsHem.

Ett treparts-avtal skall arbetas fram mellan TeliaSonera-Skanova-Gotlands Kommun i nära dialog med
sockenrepresentanter, LRF och fastighetsägare.
Kommunens roll i den kommande fiber-till-hemmet satsningen är i första hand som samordnare:
• för att få fram offentlig finansiering,
• att få en avsiktsförklaring med TeliaSonera och Skanova,
• hålla kontakt med PTS (Post och Telestyrelsen), övriga nätägare, samverka med
Länsstyrelsen på
Gotland och LEADER på Gotland,
• medverka till att en paraply/projektorganisation bildas,
• medverka till att pilotprojekt startar upp och utvärderas och seden stödja den fortsatta utbyggnaden.
FINANSIERING

Finansieringen fördelas mellan:
Fastighetsägare i socknar / samfälligheter etc. som betalar en anslutningsavgift, bidrar med en egeninsats,
dagsverken samt fri markupplåtelse. Ägandet av det lokala nätet ligger kvar i socken som sedan får teckna ett
upplåtelseavtal (inkluderande krav på öppet nät) med Skanova1.
Marknadsaktörer i form av nätägare som anlägger eller hyr fiber till en nod i socken (byggdegården) samt
operatörer & innehållsleverantörer som kan erbjuda finansiella motprestationer i utbyte mot en begränsad för
sina digitala tjänster.
Offentlig finansiering, via LEADER programmet, EU-medel och kommunala tillväxtmedel motsvarande
30-35 miljoner kronor.
FÖRSLAG TILL BESLUT:

Godkänna det upprättade förslaget till bredbandsstrategi 2010-2015.
Uppdra åt Ledningskontoret att bilda arbetsgrupp för projektet enligt ovan vars syfte bl.a. är att skapa en
juridisk enhet som blir projektorganisation/paraplyorganisation för sockensatsningarna.
Uppdra åt Ledningskontoret skall hålla en nära dialog med representanter för sockengrupper, LRF, LEADER
och Länsstyrelsen på Gotland inför bildandet av sockenparaply organisation och utarbetande av
avsiktsförklaring med nätägare-operatör-innehållsleverantör(er).
Uppdra åt Ledningskontoret att utarbeta en avsiktsförklaring kring det fortsatta samarbetet mellan Region
Gotland, TeliaSonera och Skanova.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör

1

Per Lindskog
Utvecklingsdirektör

Motivet till att teckna upplåtelse-, drift- och underhållsavtal med Skanova är att kunderna bara skall ha ett
telefonnummer att ringa vid felanmälan. Skanova tar då på sig att söka och åtgärda fel oaktat hos vilken
nätägare felet än ligger.
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1 Vision
Utbyggt bredband som täcker hela Gotland är en prioriterad utvecklingsfråga.
En infrastruktursatsning som innebär en långsiktig satsning på fiber-till-alla kräver
att det offentliga går in i en samverkansroll för att uppnå målet.
1.1 Visionen
Region Gotland avser att uppfylla Regeringsens mål i den nya Bredbansstrategin
för Sverige: ”2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om

minst 100 Mbit/s”.

Region Gotland avser att nå målet ”bandbredd om minst 100Mbit/s, symetrisk
access, för alla på Gotland till 2015.
På huvudorterna och i områden av särskilt intresse för nyetablering/inflyttning
skall bandbredd upp mot 1 Gbit/s kunna erbjudas.

Vid bredbandsutbyggnaden skall den inomregionala balansen säkras för att:
hela Gotland skall kunna leva och utvecklas;
den decentraliserade samhälls- och servicestrukturen skall kunna utvecklas;
nyföretagande över hela ön skall kunna stimuleras, för att ungdomar skall
kunna bo kvar och nyinflyttade fritt skall kunna välja bostadsort;
den demografiska utvecklingen, mot allt fler äldre, kräver i framtiden
moderna stöd- och vårdtjänster via bredband till allt fler över hela Gotland;
modernt jordbruk förutsätter bredbandsanslutning;
undervisningen upplever en ökande andel distanskontakter via bredband för
skolan och för ”life-long learning”;
idag utförs 25% av universitetskurserna distansstudier, vilka kräver
bredband hem, och denna andel förväntas stiga;
modern underhållning går mot kraftig digitalisering, ex digitala biografer och
föreställningar från operascener direkt till bygdegården. En framtida tillväxt
på Gotland kräver även ett modernt kulturutbud;

Anne Ståhl Mousa
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utvecklingen av e-tjänster,kommunal och andra samhällstjänster, bank- och
serviceutbud samt affärer, kommer att vidareutvecklas och förutsätter att
alla kan koppla upp sig hemifrån;
stödja sockensamverkan och skapa förutsättningar för en jämn
kostnadsfördelning bredbandsutbyggnaden.
Visby ingår inte i bredbandsatsningen eftersom marknadskrafterna är
tillräckligt starka för att driva utvecklingen här.
Näten skall vara öppna och operatörsneutrala
där kunderna fritt skall kunna välja mellan flera tjänsteleverantörer
där även mindre aktörer har möjlighet att erbjuda sina tjänster i nätet.
Kravet på operatörsneutralitet/öppenhet får dock innehålla begränsningar under en
kortare tidsperiod för att aktörer som vill satsa på Gotland skall ha kvar
investeringsviljan.
Trafiken i ”Stokab-kabel”, Tulegatan-Venspilz, är utbygd och
Fårösundsnoden blir en central för företag som vill sitta på en huvudnod mellan
Sverige och Baltikum samt vidare österut.
Samförläggning bör eftersträvas (att kanalisationen för fiber läggs ner vid
förläggning av t ex el, avlopp, vatten mm).
Den fortsatta utbyggnaden skall sträva efter synergivinster av en samverkan
mellan regionens behov och tekniker (fiber, mobilnätets utbyggnad) och de
leverantörer och operatörer som bygger näten

2 Utvecklingsstrategi
2.1 Samverkan för synergi en positiv erfarenhet
Gotland har kommit långt i sin bredbandsutbyggnad tack vare den statliga
bredbandssatsningen och en målmedveten kommunal satsning för att med offentliga
verksamheter och medel stödja bredbandsutvecklingen på hela ön. Det stora antalet
sommargotlänningar har bidragit till att mobiloperatörerna sett till att 3G näten på
Gotland legat högt upp bland deras prioriterade orter. Även här har kommunen
bidragit genom effektiv bygglovshantering. Vid utbyggnaden av FWA nätet
samverkade Gotlands Kommun, GEAB och 3GIS vid inplacering i master. Med stöd av
PTS (Post- & Telestyrelsen) har Gotland fått god redundans mot fastlandet via
TeliaSonera / Skanova och kommunens / Stokabs fastlandsförbindelser.
Kommunen har även tecknat samförläggningsavtal med GEAB för fiber-kanalisation.
Anne Ståhl Mousa
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2.2.1 I samverkan mot framtiden
För att kunna uppnå Region Gotlands mål, där alla gotlänningar skall kunna erhålla
minst 100 Mbit/s symmetrisk access 2015 måste en utbyggnad ske i samverkan mellan
Region Gotland, Länsstyrelsen på Gotland, marknadens aktörer, fastighetsägare,
socken-, kvarterssamverkan och LRF.
2.2.2 Marknadens väg mot framtiden
Målet förutsätter en infrastruktur med fiber anslutning allt närmare
slutanvändaren för att kunna erbjuda högre överföringshastigheter. För detta
behöver optofibernätet komplettares och arbetet bör därför synkroniseras för att
fastighetsägare, socken- och kvarterssatsningar på FTTH (fiber till hemmet), FTTB
(fiber till fastigheten), FTTC (fiber till kopplingsskåpet) skall kunna realiseras.
Parallellt utvecklas trådlösa tekniker för att ge högre överföringshastigheter och
bättre utnyttjade av frekvensutrymmet. Exempelvis LTE (Long Term Evolution), som
på sikt väntas ersätta nuvarande GSM teknik och 3G teknik. Denna utbyggnad kräver
flera master vilka behöver en fiberanslutning.
Större operatörer, t ex TeliaSonera och nätägare som t ex Skanova är enligt
Regeringens Bredbandsstrategi, inriktade på att helt ersätta kopparnätet med
modern teknik. - För Gotlands del, ännu med många telefonstolpar av äldre modell
vore detta även en miljöinsats, och med sin begränsade yta och kundunderlag skull
Gotland kunna bli den första ”kopparfria” regionen i Sverige.
2.2.3 Jämförelse mellan olika teknikval - ur användarperspektiv
Kommentarer till olika teknikers möjlighet att leverera efterfrågade tjänster
Tjänst

Fiber
(kabel-TV)

ADSL/VDSL

Radiolänk
”FWA”

Mobila nät

Kapacitet

X Gbit/s Beror
Teknikutvecklinge Teknikutveckling
mest på vad man n går framåt, idag en avstannat för
sätter i ändarna på Gotland max FWA. Teoretiskt
och vad kunden 24 Mbit/s ner
12 Mbit/s men
vill betala. Lätt
men 1-2Mbit/s
nytjas endast
uppskalbar.
upp.
upp till 5 Mbit/s.

Realistiskt mål
för hela nät:
14 Mbit/s ner och
2 Mbit/s
På sina håll
100-150 Mbit/s
ner.

Upp- nedlänk

Symmetrisk

Asymmetrisk
(Snabbare tanka
ner än skicka
upp)
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Kommentarer till olika teknikers möjlighet att leverera efterfrågade tjänster
Ping-tider (hur
snabbt man får
svar på sänd
signal)

Bra

Bra

Sämre

Möjlighet till
JA
trippel-play (TeleData-TV)
Flera TV-kanaler Ja

Inte överallt

Finns ej som
tjänst

Nej

Nej

Nej

Nej

HD-TV

Bra, men
begränsat

Finns ej som
tjänst

Nej

Företagande
Utmärkta
(beror mycket på
vilken sektor främst försäljning
och kreativ
sektor kräver
stabilitet, hög
kapacitet både
ner och upp)

Bra

Bra

OK för dem som
mest har att
hantera mail etc.

Distansutbildning

Utmärkta

Bra

Bra

Sämre

Framtidens
hemsjukvård
(kräver mycket
upp-data)

Utmärkta

Delvis

Delvis

Begränsat
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2.3 Prioriteringar
Utgångspunkten är ett samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen på Gotland,
marknadens aktörer, fastighetsägare, socken-, kvarterssamverkan, LRF och i dialog
med PTS (Post- och Telestyrelsen) där man dra upp en strategisk utbyggnadsplan som
kan gynna alla parter.
Region Gotland kommer i en sådan samverkan agera för att en ö-täckande
fibersatsning där man i första fasen fokusera på de ”vita fläckar” som finns kvar
samt telestations-områden med fiberanslutning men utan ADSL utbyggnad.
Region Gotland kommer även prioritera de områden där socken-, kvarterssamverkan
och fastighetsägare redan är beredda att göra egna insatser.
Region Gotlands prioriteringen skall riktas mot att möjliggöra sockensatsningar, fiber
till hushållen, genom att säkerställa att lokal anslutningspunkt finns tillgänglig
(i första hand till telestationer eller nya noder till vilka socken- kvarters utbyggnaden
kan anslutas).
För mobila tjänster, för flexibiliteten, breddning av antalet operatörer och ett brett
tjänsteutbud krävs även en utbyggnad av det mobila näten. - Region Gotland kommer
här att aktivt driva en samverkan vid ny fiberdragning mellan mobiloperatörer och
fiberdragning för fast nät.
TeliaSonera bygger ut 4G nätet på Gotland under 2010 (klart under fjärde kvartalet)
men där Almedalen kommer att ha 4G täckning från juli, 2010.
2.4 Redundans till fastlandet
En av grundstenarna i den första bredbandssatsningen, starkt stöttat av PTS, var att
Gotland skulle ha en god redundans mot fastlandet (viktigt inte minst för sjukvården
och den offentliga sektorn) i form av minst två operatörs-oberoende sjökablar, med
olika vägar in mot Stockholm.
Idag finns TeliaSoneras / Skanovas två sjökablar samt ”STOKAB-kabeln” delvis ägd
av Region Gotland (sträckan Visby-Fårösund) och driftad av GEAB. PTS har placerat
utrustning i Galgberget för att en automatisk omkoppling mellan näten skall kunna ske
vid avbrott.
IP-Only har två fastlandskablar idag som inte nyttjas. IP-only avser att lägga
ytteligare en sjökabel från Gotland mot Baltikum vilket innebära framtida behov av
kanalisation tvärs över Gotland.
Det är väsentligt att Gotland, med stöd av PTS (Post- och Telestyrelsen), bibehåller
de två alternativa vägarna in mot Stockholm även i framtiden genom upprättande av
avtal med den/de KO (kommunikationsoperatör(er) som är aktiva på Gotland.
Anne Ståhl Mousa
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2.5 Operatörsneutralitet
Region Gotland hävdar att bredbandsnäten skall vara öppna och operatörsneutrala där
kunden fritt skall kunna välja mellan flera SP (sales providers/tjänsteleverantörer)
och där även mindre aktörer har möjlighet att erbjuda sina tjänster i nätet.
Kravet på operatörsneutralitet/öppenhet får dock innehålla begränsningar under en
kortare tidsperiod för att aktörer som vill satsa på Gotland skall ha kvar
investeringsviljan. Samtidigt kommer Region Gotland driva frågan om att mindre/
lokala operatörer/tjänsteleverantörer skall få tillträde till nätet från start, eller i
ett tidigare skede, för att inte begränsa det lokala näringslivets möjligheter att
utvecklas.

3 Genomförande
Region Gotland kommer genom en aktiv samverkan/koordinering, mellan Region
Gotland, myndigheter, marknadens aktörer, fastighetsägare och socken-,
kvarterssamverkan att driva en bredbandsutveckling i riktning mot ”fiber till alla” i en
satsning omfattande hela Gotland, exklusive Visby.
3.1 Tiden är rätt
Den Bredbandsstrategi för Sverige som lagts fram pekar på att socken-, kvarterssatsningar och speciallösningar kommer att stödjas för utbyggnad av bredband i
glesbygden.
Gotland ligger rätt när de nya satsningarna på de mobila näten skall genomföras, där
drivkraften är operatörernas behov av uppgradering till ny teknik.
På sikt finns även utfasningen av dagens AXE-stationer (reservdelar tillverkas inte
längre) och nedläggning av kopparnäten som ersätts med fiber eller mobila lösningar
(för mindre stationer).
Landsbygdprogrammet för Gotland passar väl in i modell för en utbyggnad i samverkan
med marknadens aktörer, fastighetsägare och socken-, kvarterssamverkan. I detta
paket bör även nyttjande av HUS-avdraget kunna stödja de ofta relativt omfattande
markarbetena som görs på privat tomtmark i socknarna.
Kommunernas förtydligade ansvar inom PBL (en del i Bredbandsstrategi för Sverige)
bör skyndsamt implementeras. Likaså bör arbetet med att utnyttja statens bidrag till
samförläggning av kanalisation utnyttjas.
Anne Ståhl Mousa
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Den redan genomförda bredbandsutbyggnaden, omfattande en stor andel dragen
fiber, och som delvis ägs av Gotlands Kommun, måste placeras i någon form av ny
samlad förvaltning med tydligt ansvar och drift- och underhållsstöd.
3.2 Så samverkar vi
Utgångspunkten är att det idag finns ett gemensamt intresse och tilltro till
möjligheterna för en bred samverkan kring utbyggnaden av ett omfattande fiber- och
mobilnät på Gotland.
3.2.1 Region Gotlands egna insatser
Region Gotland .....
‣...har det regionala tillväxtansvaret där en väl utbyggd infrastruktur är en viktig del
för att stödja utvecklingen på hela Gotland;
‣...har ett eget öppet och operatörsneutralt fibernät och tomrör (Fårösund-Visby och
Fårösund-Slite, genom statens tidigare bredbandssatsning) som bör utnyttjas för de
gemensamma satsningarna;
‣...är en betydande bredbandskund över stora delar av ön;
‣...skall, förutom en smidig administration, även bidra med att utveckla
marknadspotentialen genom att driva på implementeringen av egna digitala samhällstjänster;
‣...kan gå in med regionalt stöd, i linje med de insatser Region Gotland gör på
regionala tillväxtområdet, i en sammanhållen sockensatsning på fiber;
‣...skall bidra med kompetens för att finna kompletterande finansieringsmöjligheter
för sockensatsningarna, t ex EU-bidrag;
‣...skall ha fortsatt direkta kontakter med PTS för att säkerställa att Gotland
bibehåller en acceptabel redundans och att vår utveckling följer Bredbandsstrategin;
‣...skall ej vara projektägare men bör ingå som en fiberägare/abonnent i den
projektgrupp som samordnar sockennätens utbyggnad.

Anne Ståhl Mousa
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3.2.2 Gotlands sockennätsmodell
Den föreliggande Bredbandsstrategin för Sverige pekar tydligt ut sockennätsmodellen som en väg för glesbygder att nå ut med bredband till perifera områden.
De försök som redan gjorts under hösten 2009 visar att denna form av satsning är
synnerligen lämplig för Gotland.
Modellen:
Sockensamverkan - Abonnenterna i en socken/kvarter bildar en lokal
samverkansgrupp (ekonomisk förening) som organiserar den gemensamma grävningen
från en fibernod till den egna fastigheten;
abonnenterna bidrar med kontantinsats, eget dagsverke, debiterar ej för
markupplåtelse, ansvarar för återställande av mark;
skapar successivt lokala projektgrupper som, med stöd av en nätägare bygger ut
det lokala nätet;
för Gotlands glesbygd sker samverkan lämpligen tillsammans med LRF. Totalt skulle
ca 35-40 genomförda sockensatsningar innebära att Gotlands landsbygd fibrerats;
de enskilda projektgrupperna slås successivt samman i en paraplyorganisation, i
takt med att de byggt ut sitt lokala nät, för att sprida erfarenheter och kompetens;
i paraplyorganisation ingår representanter för socken- och kvartersgrupper, LRF,
kommunen (så som nätägare och storkund) och representant för fastighetsägare;
paraplyorganisationens styrgrupp håller samman och koordinerar
utbyggnaden,;upprättande av avtal med marknadsaktörer mm, se vidare 3.2.3;
ägandet av kanalisation och fiber behålls lokalt;
upplåtelseavtal, med krav på öppna nät, måste tecknas mellan sockennäten och
nätägare för att möjliggöra ETT telefonnummer för att abonnenterna skall få hjälp
(även om anslutningen passerar flera olika nätägare).
Det är viktigt att när en sockengrupp har lagt sitt nät så måste det omedelbart
finnans en anslutning och tjänster som man kan koppla upp sig mot.

Anne Ståhl Mousa
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3.2.3 Organisationsmodell
SP

SP

SP

Nationell KO

Ekonomisk Förening
Fibernät Hela Gotland

Projektorganisation
under uppbygnadstiden
sedan läggs den ner

Nätägare

Sockenparaply inkl GK

Socken

Socken

Socken

GK

Notera att projektorganisationen endast kvarstår under uppbyggnadsskedet.
Ägandet av de lokala näten ligger kvar hos socknarna men samordnas i en gemensam
sockenparaply-organisation (aktiebolag/ekonomisk förening). I sockenparaplyorganisationen ingår LRF någon representant för större fastighetsägare och Gotlands
Kommun (så som öns största bredbandskund och ägare av fiberanslutningar).
Avtal tecknas mellan ”sockenparaplyet” och en nätägare som kan garantera tjänster (ett
nummer för kunden) som omfattar support, visning, drift och framtida investeringar,
inklusive serviceavtal.
”Sockenparaplyet” tecknar även avtal med en Nationell KO (kommunikations operatör).
Avtalet får innehålla begränsningar i form av exklusivitet på marknaden under en
begränsad period. Avtalet med KO bör kompletteras med krav på att KO efter ett visst
antal år skall se till att antalet SP (sales provider / tjänsteleverantör) utökas.
SP (sales provider / tjänsteleverantör) kan under en första avtalsperiod vara begränsat
men så fort avtalet löpt ut flyttas kunden automatiskt över i en Nationell KO-tjänsten där
det står kunden fritt att välja mellan flera SP.
Sockenmodellen möjliggör för varje socken att anpassa sitt val av bindningstid efter
sockens eget behov.

Anne Ståhl Mousa
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3.2.3.1 Organisationens uppgifter
Projektgruppens två utgångspunkter:
Möjliggörande av drivkraften ute i socknar-, kvartersgrupper- och hos
fastighetsägare som vill göra satsningar på FTTH (fiber till hemmet), FTTB (fiber till
fastigheten), FTTC (fiber till kopplingsskåpet).
Lyhördhet för marknadsaktörerna inom fast- och mobil sektor för att möjliggöra en
snabb fiberutbyggnad över hela ön till en begränsad kostnad.

Viktiga uppgifter för gruppen är:
‣ ha en nära samverkan med sockengrupper och kvartersföreningar, LRF, större
fastighetsägare och marknadsaktörer;
‣ prioritering av utbyggnader (lokalisera flaskhalsar och ”vita fläckar” ) och
samverkansfrågor;
‣ ta fram en ”pärm” för sockenfiber på Gotland;
‣ teckna avtal med nätägare
‣ teckna avtal som säkerställer att frågor rörande nätens kvalitet, inmätning / GISredovisning, visning- drift framtida underhåll och utveckling hanteras - ett nummer
för kunden;
‣ samordning kring samförläggning av kanalisation och märkning;
‣ samordning av mark- och byggplanefrågor;
‣ tjänsteutbudet upphandlas och samordnas av en KO (kommunikations-operatör) som
styrgruppen sluter avtal med1 (inkluderar kvalitetskrav som säkerställer att alla kan
erhålla samma typer av tjänster) och att en socken omedelbart kan nå ett
tjänsteutbud när nätet driftsats;
‣ plan för hantering av anslutningar som tillkommer, i efterhand, där en socken redan
byggt ut och för tomtmark som planeras att byggas inom kort;
‣ finansieringssamordning.
1 Region Gotland hävdar, i enlighet med Sveriges Bredbandsstrategi, att bredbandsnäten skall vara öppna
och operatörsneutrala där kunden fritt skall kunna välja mellan flera SP (sales providers/tjänsteleverantörer)
och där även mindre aktörer har möjlighet att erbjuda sina tjänster i nätet.

Kravet på operatörsneutralitet/öppenhet får dock innehålla begränsningar under en kortare tidsperiod,
fastlagd i avtal, för att aktörer som vill satsa på Gotland skall ha kvar investeringsviljan. Samtidigt kommer
Region Gotland driva frågan om att mindre/lokala operatörer/tjänsteleverantörer skall få tillträde till nätet från
start, eller i ett tidigare skede, för att inte begränsa det lokala näringslivets möjligheter att utvecklas.
Anne Ståhl Mousa
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3.3 Finansiering
3.3.1 Vad omfattar finansieringen
Gotland har ca 9 000 fritidshus + 57 000 fast boende, med mycket spritt boende över hela
landsbygden. Gotland har flera telestationer med ett mindre antal abonnenter.
Totalt finns ca 28 000 hushåll varav 20 000 på landsbygden. Fördelat på socknar skulle
genomförandet av 30-40 sockensatsningar motsvara en täckning av hela landsbygden.
- Bredbandsinsatsen omfattar hela Gotland med fiber till samtliga hushåll, utom i Visby
(där marknadskrafterna bedöms klara av en utbyggnad) dvs totalt 20 000 hushåll, klart
2015.
Kostnaden att ansluta ett hushåll beräknas i snitt ligga kring ca 20 - 25 000 SEK i
kontantinsats.
Den totala investerings-volymen beräknas till ca 400 - 500 miljoner SEK, utöver hushållens
dagsverken och kostnader nätägare har för att komplettera den befintliga
basinfrastrukturen med en framdragning av en anslutningspunkt till sockens byggdegård,
(eller motsvarande).
En uppskattning, baserad på erfarenheterna av sockensatsningen 2009, talar för att:
ca 60 % hushållen direkt går med vid en anslutningsavgift på 15-20 000
ca 90 % når man Vid en anslutningsavgift kring 10-15 000.
Utöver investeringen är ett bra tjänsteutbud till ett bra pris viktigt för att höja
anslutningsgraden.
En hög anslutningsgrad underlättar framkomligheten när fibern skall dras och bidrar
därmed till en bättre kostnadsbild för socken i sin helhet.
3.3.2 Finansiering enligt ”socken” modell
•

Socken- kvarter- och fastighetsägare bidrar med....
– anslutningsavgift
– egeninsats
– dagsverken
– markupplåtelse
–

•

abonnenten betalar därutöver en månadsavgift för den/de tjänster man
abonnerar på

Marknadsaktörer ....
–

nätägare / anlägger - hyr fiber från station till punkt i socken

–

operatör & innehållsleverantör / hyra fiber av nätägare

Anne Ståhl Mousa
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–

operatör & innehållsleverantör ger bidrag <8för rör/fiber/utrustning) till
sockensatsningen i förhållande till den av socken accepterad bindningstiden
för kommande digitala tjänster

•
–

Offentlig finansiering
totalt ca 30-35 miljoner

Anne Ståhl Mousa
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Appendix 1
1 Nulägesanalys
I jämförelse med de flesta regioner så har Gotland genomfört en omfattande
bredbanssatsning, till alla, med tydligt krav på ett heltäckande, marknadsneutralt
öppet nät.
1.1 Bredbandsutbyggnad på Gotland.
Sedan 2002 har utbyggnaden av bredband genomförts på Gotland.
I januari 2002 tecknades avtal med Stokab om utbyggnad av fiber i samband med
Stokabs Östersjökabel som gav Gotland en ny fastlandsförbindelse och full
redundans till fastlandet.
I samband med STOKABs kabeldragning påbörjades en fiberdragning, av ett stomnät,
mellan de större orterna på norra Gotland och som successivt kompletterats med
höghastighetslänkar på södra Gotland (en del av bredbandssatsningen tillsammans
med GEAB).
2003 upphandlades ett bredbandsnät för hela Gotland (avtalet löper ut i slutet av
2013), 95 % geografisk täckning med krav på minst 5 Mbit/s symetrisk (upp- och
nedladdning) kapacitet. GEAB erbjuder en 98% täckning av ön genom ett FWAradiolänknät och har även valt att komplettera detta nät med ADSLII och VDSL-nät
samt påbörjat en utbyggnad av ett statsnät på de större orterna i samverkan med
större hyresvärdar. xDSL-näteten utnyttjar till stora delar TeliasSonera/Skanovas
nät.
Satsningen har inneburit att även TeliaSonera gjort en kraftig utbyggnad av DSLnätet, i det närmaste motsvarande de stationer GEAB valt att satsa på.
Idag har 98 % av Gotland bredbandstäckning men fortfarande finns några ”vita
fläckar”
.......
Av marknadsskäl valde GEAB att under hösten 2009 avveckla sitt ADSL-nät på
samtliga orter där kunderna kunde erbjudas ett likvärdigt alternativ. (Avvecklingen
skall vara avslutad under slutet av mars 2010).
1.2 Total marknadsvolym
Den totala marknadsvolymen för telekommunikationstjänster kan med utgångspunkt
från den statistik som GEAB tagit fram antas vara runt 40000 kunder.
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Totalt beräknas, ca 50 procent av kommunens hushåll ha bredbandsanslutning, i
huvudsak via ADSL- teknik.
Den största aktören när det gäller telekommunikationstjänster är TeliaSonera/
Skanova som har ett relativt väl utbyggt fiberbaserat nät och ca 70 telestationer på
Gotland. TeliasSoneras bredbandserbjudande motsvarar idag inte de krav som ställs
för att betecknas som ett ”öppet”. TeliaSonera har å andra sidan marknadens
starkaste kunderbjudande.
Områden som inte har någon bredbandstäckning finns främst på öns norra och södra
ytterkanter.
1.3 Ägare av fysik infrastruktur
På Gotland opererar i dag två operatörer med egen fysisk infrastruktur,
TeliaSonera / Skanova och GEAB. Ytterligare två operatörer finns representerade
genom att de har en fiberanslutningskabel från fastlandet till Gotland, Stokab och IP
Only (den senare inte driftsatt).
1.4 Fastighetsnät
Den mest omfattande satsningen på ett fastighetsnät har genomförts i samarbete
mellan Telia och GotlandsHem där samtliga hushåll är anslutna till Telia Fiberlan.
Avtalet går ut sommaren 2011 men man ser i dagsläget ingen orsak/behov av någon
förändring/förbättring när avtalsperioden går ut.
1.5 GIS-redovisning
Fibernätet (utom fastighetsnät) på Gotland ägs idag i huvudsak av Telia, GEAB,
Gotlands Kommun och Stokab. IP-Only har idag två fastlandskablar och en begränsad
fiber-sträckning på Gotland.
Enligt Bredbandsavtalet med Gotlands Kommun skall GEAB ha GIS-redovisning av
ovannämnda nät med undantag för TeliaSonera/Skanovas dragningar.
TeliaSonera/Skanova redovisar sitt nät till PTS (Post- och Telestyrelsen).
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Appendix 2
2 Omvärldsanalys
IT-sektorn i EU har stått för 40 procent av den samlade tillväxten under perioden 1995 till
2004, varav telekomsektorn har bidragit med 27 procent.
2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten.

2.1 Bredbandsstrategi för Sverige, november 2009
Sverige är i dag en ledande IT-nation.
Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle är stor. Det är en
förutsättning för att kunna nå politiska mål inom flera samhällsområden: entreprenörskap, miljö,
utbildning, vård, omsorg och förvaltning. Globaliseringsrådet pekar i rapporten ”Bortom krisen” på
att den digitala infrastrukturen är en avgörande förutsättning för tillväxt och att ambitionen bör vara
att Sverige ska vara världens mest uppkopplade och avancerade land när det gäller elektronisk
kommunikation.
Utmaningen för Sverige är att ta
tillvara de möjligheter som
utvecklingen ger. Det handlar
om att öka användningen av IT i
hela samhället för att stärka
Sveriges konkurrenskraft, tillväxt
och innovationskraft samtidigt
som en hållbar utveckling
säkras.
EU-länderna har
uppmärksammat utmaningen
inom ramen för
Lissabonstrategin, EU:s strategi
för hållbar tillväxt och
sysselsättning. Att främja
användning av IT ingår som en
viktig del i Lissabonstrategin och
flera IT-politiska strategier har
antagits på europeisk nivå.
Parallellt med EU-arbetet drivs
den nationella IT-politiken.
!
!
!
!
!
Ur ”Bredbandsstrategi för Sverige”, november 2009
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2.1.1 Sammanfattning av Bredbandsstrategi för Sverige
Målet är att 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till
bredband med den hastigheten.
Regeringen tror på marknadskrafterna och att dessa skall räcka till för att skapa
konkurrens i parallella nätstrukturer. - Inga direkta bidrag följer med den nya
strategin. Utvecklingen kommer att gå mot fiber och kabel- TV-nät. På sikt
förutsätts att kopparnätet avvecklas.
För glesbygden ser man att mobila eller trådlösa anslutningar med fast antenn kan
bli lösningen. Arbete enligt sockenmodellen får stöd som en lösningsmodell, främst i
glesbygd.
2.1.1.1 Post- och telestyrelsen (PTS) ansvar och roll förstärks och förtydligas.
PTS får ansvaret att bedöma om kraven på öppna nät kan frångås på vissa lokala
marknader.
PTS får även rätt att tvinga TeliaSonera släppa in konkurrenter i accessnätet (sista
sträckan till slutkund).
PTS får i uppdrag att utreda hur lämpliga frekvensband för elektroniska
kommunikationer kan användas för ökad tillgänglighet i glesbygden - (motsvarande den
satsning på FWA radio som gjorts på Gotland).
2.1.1.2 Kommunernas planerings-ansvar tydliggörs
Kommunernas planerings-ansvar tydliggörs genom att kopplingen till infrastruktur för
elektroniska kommunikationer stärks i Plan- och bygglagen.
2.1.1.3 Landsbygdsprogrammet 8 milj per år 2010 - 2013 för Gotland
Inom ramen för det kommande Landsbygdsprogrammet, dvs EUs bidrag, har Sverige
föreslagit att 230 miljoner extra per år för perioden 2010 t.o.m. 2013. Pengarna skall
användas för miljö och bredband och kan sökas fr.o.m. 2010. För Gotlands del handlar
det om 8 milj kronor per år.
2.1.1.4 Kanalisationsbidraget för samförläggning består
Kanalisationsbidraget för samförläggning kommer finnas kvar med skillnaden att den
utgör en central pott för hela Sverige, för närvarande administrerad av Länsstyrelsen
i Örebro, som kan sökas enligt modellen ”först till kvarn”.

Anne Ståhl Mousa
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2.1.1.5 HUS-avdrag till hushåll för markarbete
Regeringen har infört möjlighet till skattereduktion för hushållsarbete och för
arbete med reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder.
Möjlighet till HUS-avdrag finns nu även för vissa markarbeten bl.a. för arbete med
ledningar för elektricitet eller elektronisk kommunikation i direkt anslutning till
byggnaden. Möjligheten till avdrag minskar kostnaden för och främjar uppgradering
av accessnät för elektronisk kommunikation.

2.2 Sverige idag
I Sverige har 89 procent av befolkningen tillgång till Internet i hemmet. Totalt har
antalet bredbandsabonnemang ökat markant de senaste åren, främst som ett resultat
av den starka
tillväxten av
mobilt bredband
och fiber-LAN.
Redan i dag har
mellan 15 och 20
procent av
hushållen och
företagen
tillgång till
bredbandsanslutning med
100 Mbit/s.

Källa: PTS

Anne Ståhl Mousa
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Appendix 3
3 Teknik
3.1 Utvecklingen går mot Nästa generations nät (NGN)
NGN är en pågående teknikutveckling där näten uppgraderas med fiber allt närmare
slutanvändaren för att kunna erbjuda högre överföringshastigheter. Här används
begrepp som FTTH (fiber till hemmet), FTTB (fiber till fastigheten), FTTC (fiber till
kopplingsskåpet).
Parallellt utvecklas trådlösa tekniker för att ge högre överföringshastigheter och
bättre utnyttjade av frekvensutrymmet. Exempelvis LTE (Long Term Evolution), som
på sikt väntas ersätta nuvarande GSM teknik och 3G teknik.

Kommentarer till olika teknikers möjlighet att leverera efterfrågade tjänster
Tjänst

Fiber
(kabel-TV)

ADSL/VDSL

Radiolänk
”FWA”

Mobila nät

Kapacitet

X Gbit/s Beror
Teknikutvecklinge Teknikutveckling
mest på vad man n går framåt, idag en avstannat för
sätter i ändarna på Gotland max FWA. Teoretiskt
och vad kunden 24 Mbit/s ner
12 Mbit/s men
vill betala. Lätt
men 1-2Mbit/s
nytjas endast
uppskalbar.
upp.
upp till 5 Mbit/s.

Realistiskt mål
för hela nät:
14 Mbit/s ner och
2 Mbit/s
På sina håll
100-150 Mbit/s
ner.

Upp- nedlänk

Symmetrisk

Asymmetrisk
Symmetrisk (om
(Snabbare tanka man vill utnyttja
ner än skicka
det)
upp)

Asymmetrisk
(Snabbare tanka
ner än skicka
upp)

Ping-tider (hur
snabbt man får
svar på sänd
signal)

Utmärkta

Bra

Bra

Sämre

Möjlighet till
trippel-play

JA

Inte överallt

Finns ej som
tjänst

Nej

Nej

Nej

Nej

Flera TV-kanaler Ja
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Kommentarer till olika teknikers möjlighet att leverera efterfrågade tjänster
HD-TV

Utmärkta

Bra, men
begränsat

Finns ej som
tjänst

Nej

Företagande
Utmärkta
(beror mycket på
vilken sektor främst försäljning
och kreativ
sektor kräver
stabilitet, hög
kapacitet både
ner och upp)

Bra

Bra

OK för dem som
mest har att
hantera mail etc.

Distansutbildning

Utmärkta

Bra

Bra

Sämre

Framtidens
hemsjukvård
(kräver mycket
upp-data)

Utmärkta

Delvis

Delvis

Begränsat

3.2 Optisk fiber
Optisk fiberinfrastruktur kommer att vara den teknik som främst behövs fram
till slutanvändarnas anslutningspunkter.
3.3.1 Mobilt bredband - 4G teknik
Telenor och Tele2 aviserat att de ska bygga ett gemensamt mobilnät för 4G LTE ”Long Term Evolution”). Telia har tidigare i år meddelat att de tillsammans med
Ericsson i år har byggt ett av världens första 4G-nät i Stockholm.
Tekniken innebär från början 100 Mbit/s och så småningom 1 Gbit/sek datahastighet
över mobilnätet.
4G tekniken kommer, om den väl byggs ut på Gotland, att kunna utgöra ett
komplement till fiber. Utbyggnaden kräver dock en kraftig förtätning av master vilka
i sin tur behöver ha en fibranslutning. Sannolikt kommer inte hela ön bli föremål för
en utbyggnad av 4G inom en överskådlig framtid.
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3.4.2 Strålningsrisker
Mobila nät har alltid mötts med oro för en ökande strålningsrisk samt risk för
störningar i redan befintliga och konkurrerande nät. Även om forskningen inte kunnat
belägga att strålning från mobila nät utgör en verklig hälsofara så har man heller inte
helt kunna avfärdat oron. Ett 4G nät, med följande förtätning av nät och kraftigare
sändare, kommer att väcka frågan till liv. Vad gäller störningsrisken bör dessa kunna
hanteras med tekniska lösningar.
Kjell Hansson Mild på Arbetslivsinstitutet utrycker det som så att en dags maximal exponering för en mast är likställd med att
prata i mobil telefon i en sekund. Det finns en hel del missuppfattningar i frågan, men radiovågorna som används för 3G är
samma elektromagnetiska fält som används för exempelvis TV och radio. TV-sändare är oftast mer än 1000 gånger starkare
än basstationerna för mobiltelefoni, enligt Statens strålskyddsinstitut. Enligt Statens Strålskyddsinstitut (SSI) och
Världshälsoorganisationen (WHO) utgör radiovågorna ingen hälsorisk. De ligger långt under rekommenderade gränsvärden.
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Appendix 4

Begrepp och definitioner
3G: Tredje generationens mobiltelefoni. Exempel på standarder för 3G är UMTS och
CDMA2000.
Anslutningsnät/Accessnät: Den del av nätet som sträcker sig från slutanvändarens
nätanslutningspunkt till en punkt där trafiken överlämnas till ett nät med högre
kapacitet.
Bit och Byte: En bit är inte samma sak som en byte. En bredbandsanslutning med

10 Mbit/s betyder en överföring av 10 * miljon bits / 8 bits per byte = 1,25 megabyte
i sekunden.

Bredband: En sammanfattning av olika tekniker för att koppla upp datorer och andra
apparater mot internet.
Fibertäckning: Antalet kilometer som täcks av optisk fiber.
FTTH: Fiber till hemmet
FTTB: Fiber till fastigheten
FTTC: Fiber till kopplingsskåpet
FWA: Fixed Wireless Access, fast yttäckande radioaccess.
Gbit/s (Gigabit per sekund): Mått på överföringshastighet av databitar i ett
datanät . 1Gbit/s = 109 databitar. På 1Gbit går det 1000 megabit.
HSPA: High Speed Packet Access, teknik för dataöverföring i UMTS- nät.
IP: Internet Protocol, ett kommunikationsprotokoll som sköter adressering och
vägval för datapaket i Internet och i andra IP-baserade nät.
LTE: Long Term Evolution: Mobil teknik som på sikt väntas ersätta nuvarande GSM
teknik och 3G teknik.
LAN och WAN: LAN och WAN anger olika storlekar på nätverk.
LAN Local Area Network ”små” lokala nätverk, exempelvis ett nätverk i
hemmet eller i en kontorsbyggnad.
WAN Wide Area Network (WAN) är ett nätverk som sträcker sig över stora
geografiska områden.Exempelvis >Internet< som är ett globalt nätverk eller mellan
ett företags olika avdelningar placerade på olika geografiska platser.
Kanalisation: Rör för anläggning av optiska fiberförbindelser och brunnar i vilka
fiberförbindelserna förläggs. Också kabelförläggning i elstolpar betraktas ur detta
perspektiv som kanalisation.
KO (Kommunikations Operatör): Kommunikationsoperatören erbjuder ett
operatörsneutralt nät och ansvarar för att det fylls med innehåll från flera SP (sales
providers) /tjänsteleverantörer som konkurrerar på lika vilkor. KO ansvarar för
löpande drift, kvalitet och säkerhet i nätet.
Kommunikationsoperatör: Ansvarar för installation, drift och underhåll av den
tekniska plattform som fordras för framkoppling av tjänster från tjänsteleverantör
till slutkund.
NGN Nästa generations nät: NGN är en pågående teknikutveckling där näten
uppgraderas med fiber allt närmare slutanvändaren för att kunna erbjuda högre
Anne Ståhl Mousa
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överföringshastigheter. Här används begrepp som FTTH, FTTB, FTTC. Parallellt
utvecklas trådlösa tekniker för att ge högre överföringshastigheter och bättre
utnyttjade av frekvensutrymmet exempelvis LTE .
Områdesnät: spridningsnät som sammanbinder fastighetsnäten i en ort eller ett
geografiskt avgränsat område med det ortssammanbindande nätet.
Optokabel/optofiber: Avser optofiberkabel; ett antal optofibrer i ett skyddande
hölje.
Ortssammanbindande nät: Nät som förbinder de större orterna i en kommun eller
region.
Passiv infrastruktur: Kanalisation som rör för kabel samt ej aktiverade kablar som
svart fiber.
Ping-tid: Svarstid - tiden det tar för ett ”datapaket” att ta sig från en dator, till
mottagaren och sedan tillbaks till igen. Ping-tiden visar därför en grov
uppskattning av kvaliteten på förbindelse.
Radiolänk: Fast punkt- till- punkt förbindelse med hjälp av radioteknik.
SP (Sales providers): Tjänsteleverantör i nätet, t.ex. TeliaSonera, Bredbandsbolaget.
Samförläggning: Kanalisationen läggs ner i marken samtidigt som grävning görs för
andra ändamål t.ex. telekommunikation, el, vatten och avlopp.
Svart fiber: Svart fiber är en fysisk fiberledning utan elektronisk utrustning.
Tjänsteleverantör: SP (Sales providers) Tjänsteleverantör i nätet, t.ex. TeliaSonera,
Bredbandsbolaget.
Symetrisk kapacitet: Hastigheten vid överföring av databitar är lika snabb när man
laddar ner som när man laddar upp information.
VDSL: Very high data rate Digital Subscriber Line, se även xDSL.
Vertikalt integrerad operatör: En operator som äger verksamheter på olika nivåer i
en produktionskedja, till exempel både en slutkunds- och en grossistverksamhet.
Våglängd: Det optiska ljuset i en fiber delas in i våglängder och varje våglängd
fungerar som en egen kanal.
Wi-Fi: Trådlösa lokala nät (LAN) som är baserade på en viss standard.
Wimax: Worldwide Interoperability Microwave Access, radiobaserad
bredbandsteknik som bygger på standarden IEEE802.16.
xDSL: Digital Subscriber Line, samlingsbegrepp där x presenterar olika tekniker
t.ex. ADSL, VDSL och UDSL.

Anne Ståhl Mousa
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Utredning om ”grön omsorg” för personer
med funktionshinder. Motion av Leif Dahlby
och Hanna Westerén (S)
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-03-25, § 83

•

Motion 2009-09-14

•

Ledningskontoret 2010-03-01

•

Socialnämnden 2010-02-17, § 12

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

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2009-09-14

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Grön omsorg
Vistelse i naturen ger positiva effekter på hälsan. I landet växer en ny näringsverksamhet
fram ”Grön omsorg” som bygger på att kombinera gårdens resurser med omsorg för
personer som av olika skäl berörs av socialtjänstlagen. Det sker ofta genom samverkan
mellan kommuner och LRF. Idén med grön omsorg kommer från Norge där över 500
gårdar ger meningsfull sysselsättning i dagverksamhet för människor med särskilda behov.
Det finns olika koncept på hur verksamheten sköts idag runt om i Sveriges kommuner. Allt
från att man hyr ut delar av gården till att lantbrukaren driver Grön omsorg på entreprenad
på sin gård.
Grön omsorg kan definieras som meningsfull sysselsättning för människor i alla åldrar som
har särskilda behov. Man kan erbjuda dagverksamhet i goda miljöer som ger möjlighet för
omsorgstagaren att genomföra olika sysslor på gården och skapa sociala kontakter.
Grön omsorg kan vara ett bra komplement till kommunens egen omsorgsverksamhet.

Med anledning av ovanstående föreslår vi
att kommunen tillsammans med näringen utreder förutsättningarna att införa Grön
omsorg på Gotland.

Leif Dahlby (S)

Hanna Westerén (S)

ARBETARRÖRELSENS HUS, 621 65 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: expedition@gotland.sap.se

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-03-25
2010-03-15

Ks § 83
Au § 83

Motion. Utredning om ”grön omsorg”
KS2009/354-87
- Motion 2009-09-14
- Socialnämnden 2010-02-17, § 12
- Ledningskontoret 2010-03-01

Leif Dahlby (S) och Hanna Westerén (S) har i motion föreslagit att förutsättningarna för att bedriva s.k. grön omsorg ska utredas tillsammans med lantbruksnäringen. Grön omsorg innebär att personer med sociala problem eller funktionshinder får sysselsättning på lantgårdar.
Socialnämnden har tillstyrkt motionen.
Ledningskontoret har föreslagit att socialnämnden ska få utredningsuppdraget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att socialnämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att införa ”Grön omsorg”.

Folkhälsoenheten
Handläggare Cora Juniwik
Telefon +46 (0)498 26 90 10
E-post cora.juniwik@gotland.se
Datum 2010-03-01
Dnr KS2009/354-87

Motion angående ”Grön omsorg” – dagverksamhet för
människor med särskilda behov
Bakgrund
Leif Dahlby och Hanna Westerén (s) har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att kommunen tillsammans med näringen utreder förutsättningarna att
införa ”Grön omsorg” på Gotland.
Remissyttrande
Socialnämnden har i beslut 2010-02-17 §12 föreslagit att till
kommunfullmäktige föreslå att tillstyrka motionen.
I socialförvaltningens yttrande framgår det att tanken med Grön omsorg är att
kunna erbjuda människor med särskilda behov en meningsfull sysselsättning i
form av dagverksamhet på gård. Verksamheten kan bedrivas på olika sätt
utifrån de förutsättningar som finns lokalt. Samverkan sker ofta mellan
kommunen och LRF(Lantbrukarnas riksförbund). Socialförvaltningen hänvisar
också till sin utredning om möjligheterna att införa LOV (Lagen om
valfrihetssystem) inom daglig verksamhet (enl LSS) på Gotland. Det, menar
man, skulle kunna innebära möjligheter för dem som vill satsa på Grön omsorg i
egen regi.
Bedömning
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls på så sätt att socialnämnden får i
uppdrag att utreda förutsättningarna att införa Grön omsorg på Gotland.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen bifalls på så sätt att socialnämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna att införa Grön omsorg på Gotland.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Per Lindskog

utvecklingsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19, Visby

Webbplats www.gotland.se

Postadress SE–621 81 Visby

E-post gotlands.kommun@gotland.se

Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl

Bankgiro 339–8328

Fax +46 (0) 498–21 55 20

Postgiro 18 97 50–3

1 (1)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Socialnämnden

17 februari 2010

SON § 12
Motion; Grön omsorg
•

SON 2009/318, Tjänsteskrivelser dat 2010-01-18, SON/Au 2010-02-10, § 11

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Leif Dahlby och Hanna Westerén (S) har i en motion till
kommunfullmäktige yrkat att kommunen tillsammans med näringen utreder förutsättningarna för att införa ”Grön omsorg” på Gotland.
Tanken med ”Grön omsorg” är att kunna erbjuda människor med särskilda behov
en meningsfull sysselsättning i form av dagverksamhet på en gård. På uppdrag av
socialnämnden pågår en utredning om möjligheterna att införa eget val enligt LOV
(lagen om valfrihetssystem) inom daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) på Gotland. Ett införande av eget val enligt LOV
skulle kunna innebära möjligheter för dem som vill satsa på ”Grön omsorg” i egen
regi.
Arbetsutskottets förslag till nämnden
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka
motionen.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka
motionen.

___
Beslutet meddelas:
Kommunstyrelsen
Verksamhetsutvecklare Peter Åkesson, OOF
Avd chef Inger Öberg, OOF

justerare

Utdragsbestyrkande

2010-01-18

1(1)
SON 2009/318
KS 2009/354

Omsorg om funktionshindrade
Peter Åkesson

Socialnämnden

Yttrande över motion angående Grön omsorg
Fullmäktigeledamöterna Leif Dahlby och Hanna Westerén (S) har i motion
till kommunalfullmäktige yrkat att kommunen tillsammans med näringen utreder förutsättningarna att införa Grön omsorg på Gotland.
Tanken med Grön omsorg är att kunna erbjuda människor med särskilda
behov en meningsfull sysselsättning i form av dagverksamhet på gård. Enligt
motionärerna finns det olika koncept på hur verksamheten kan bedrivas. Allt
från att man hyr ut delar av gården till att lantbrukaren driver Grön omsorg på
entreprenad. Det sker ofta i samverkan mellan kommunen och LRF (Lantbrukarnas riksförbund).
På uppdrag av socialnämnden pågår en utredning om möjligheterna att införa
eget val enligt LOV (lagen om valfrihetssystem) inom daglig verksamhet
enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) på Gotland.
Det är positivt med nya arbetstillfällen för personer med olika funktionsnedsättningar inom den gröna näringen. Ett införande av eget val enligt LOV
skulle kunna innebära möjligheter för dem som vill satsa på Grön omsorg i
egen regi. I dagsläget är det möjligt att driva Grön omsorg i kommunal regi i
samarbete med LRF eller enskilda.
Omsorg om funktionshindrade bedömer att förutsättningarna för att erbjuda
grön omsorg på Gotland bör utredas.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
tillstyrka motionen.

Inger Öberg
avdelningschef

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Brömsebroväg 8
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-20 49 70

www.gotland.se
son@gotland.se

339-8328

18 97 50-3
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Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Kommunfullmäktige har tidigare till olika nämnder överlåtit (delegerat)
nedanstående ärenden för beslut. Dessa återkommer nu för kännedom
och anmälan till kommunfullmäktige.
Innehåll
•

Bertil Östmans medborgarförslag om att toaletterna vid busstationen skall vara
öppna under bussarnas avgångstider.
•
•

•

Måns Hagbergs medborgarförslag om att utsiktsplatsen vid södra delen av
Trappgatan i Visby innerstad namnges till ”Hennings plats”.
•
•

•

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2010-03-24, § 170
Medborgarförslag. (Inkom 2009-09-21)

Eva Jonssons medborgarförslag om att vägen upp till Gotlands Katthem i Follingbo
skall döpas till Mjaustigen.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-03-24, § 52
Medborgarförslag (Inkom 2009-09-09)

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2010-02-24, § 128
Medborgarförslag. (Inkom 2009-09-30)

Gun Westholms medborgarförslag om att gator och platser i nybyggda områden på
Gotland skall ges namn efter gotländska märkeskvinnor.
• Byggnadsnämndens arbetsutskott 2010-02-24, § 129
• Medborgarförslag (Inkom 2009-10-01)

•

Kärstin Sandberg medborgarförslag om att ta bort refugerna på parkeringarna vid
Lasarettet.
•
•

•

Tekniska nämnden 2010-03-24, § 43
Medborgarförslag (Inkom 2009-11-13)

Britt Ronstens medborgarförslag om att alla mantalsskrivna på Gotland som fyllt
65 år skall få resa obegränsat med buss under ett år för 180-200 kronor.
•
•

Tekniska nämnden 2010-03-24, § 53
Medborgarförslag (Inkom 2009-10-01)

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-03-24

TN § 52 Medborgarförslag. Att toaletterna skall vara öppna
under de tider det avgår bussar.
Tekniska förvaltningen 2010-03-04
Au § 41

Bertil Östman föreslår i ett medborgarförslag att toaletten/toaletterna vid
busstationen skall vara öppna under de tider det avgår bussar. Förklaring
från tjänsteman vid kommunen är att toaletterna blir förstörda om de inte
”bevakas” av personal.
Tekniska förvaltningens yttrande:
För närvarande har toaletterna och väntsalen vid Visby busstation
begränsade öppettider beroende på den förstörelse som blir när
busstationen inte är bemannad.
Detta är ingen bra lösning då kollektivtrafiken har utökats med flera turer
kvällar och helger.
En översyn av busstationen och busstationsområdet kring busstationen har
påbörjats och här ingår också att hitta lösningar som gör det möjligt att
hålla toaletter och väntsal öppen så länge som busstrafik pågår under
dygnet.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Att medborgarförslaget beaktas i det arbete som pågår i kommande
översyn och upprustning av busstationen och busstationsområdet.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF kollektivtrafikavd
Förslagsställaren
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att toaletten/toaletterna vid busstationen skall vara
öppna under de tider det avgår bussar. Förklaring
från tjänsteman vid kommunen är att toaletterna blir
förstörda om de inte "bevakas" av personal.
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.

Har vid ett flertal tillfällen behövt använda toalett,
innan avresa med buss. Har alltså vid flera tillfällen
mötts av en låst dörr. Under juli månad, en lördag
em, massor med människor skulle resa med buss,
toaletterna var stängda. Jag hade med mig ett
barnbarn som behövde använda toaletten. Pratade
med en busschaufför, som även låste upp toaletten.
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

2009 - 09 - 08

Namnteckning
Namnförtydligande

Bertil Östman
Norra Kustvägen 21
Postadress
623 77 Klintehamn
Adress

1

2010-03-24

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Au§ 170

Dnr 95314

Medborgarförslag att utsiktsplatsen vid södra delen av Trappgatan i Visby
innerstad namnges till ”Hennings plats”. Överlämnat från KS 2009/369-31
________________________________________________________________________
Förslagsställare

Måns Hagberg
Fröjel Annex 135
623 55 kLINTEHAMN

BESLUT
1.

Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar stadsarkitektkontorets synpunkter
som sitt svar till Måns Hagberg.

2.

Protokollsutdrag skickas till kommunfullmäktige för kännedom.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets synpunkter och föreslår att en policy tas fram
hur byggnadsnämnden skall hantera dessa frågor.

Stadsarkitektkontorets synpunkter
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsarkitektkontoret 2009-12-22 med förslag att om
att utsiktsplatsen vid södra delen av Trappgatan i Visby innerstad namnges till ”Hennings
plats”, bilaga
Stadsarkitektkontoret ser det positiva i att använda märkeskvinnor och märkesmäns namn
och tar tacksamt emot förslaget för framtida arbete med namnsättning av allmänna platser.
Frågan ska ses i ett större sammanhang.
Stadsarkitektkontoret anser att det i dagsläget inte är aktuellt att namnge utsiktsplatsen enligt Måns Hagbergs förslag.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att utsiktsplatsen vid södra delen av Trappgatan i
Visby innerstad namnges till "Hennings plats".

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

Se nästa sida

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

2009 - 09 - 18

Namnteckning
Namnförtydligande

Måns Hagberg
Fröjels Annex 135
Postadress
623 55 Klintehamn
Adress

Bilaga till medborgarförslag till kommunfullmäktige i Gotlands kommun
Förslag
Att utsiktsplatsen vid Trappgatan i Visby innerstad namnges till "Hennings plats".
Motiv
Henning Jakobson verkade för sin ö på många sätt. Som tidningsredaktör, som
populärhistoriker, som författare. Han fick medeltiden att kännas nära och vikingatiden inte
alls långt borta. Hans bok "Gotland - landet Annorlunda", gavs ut i flera upplagor. Den
lockade tiotusentals besökare att upptäcka ön. Titeln blev Gotlands slogan under många år. I
detta nu används den på Internet av ett av öns turistföretag.
Vid kommunsammanläggningen 1971 valdes han till ledamot i kommunstyrelsen och dess
arbetsutskott, ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott, ordförande i
byggnadsnämnden och adjungerades till innerstadskommittén.
Som förtroendevald förenade Henning Jakobson historisk kunskap och respekt för
gotlänningarnas "förpliktande arv" med förmåga att se framåt, hitta lösningar och att skapa
acceptans för dessa. Översiktsplaneringen för hela Gotland genomsyrades av viljan att förena
bevarande med utveckling. Han verkade för ett liberalt byggande inom Gotlands "tiotusentals
onödiga hektar" av igenväxande hagmarker, men att man skulle vara noggrann i
kulturlandskapet och vid kyrkorna. Tillsammans med byggnadsnämndens beredningsgrupp
besiktigade han personligen tusentals etableringsplatser. Då behövdes rätt inplacering och
lämplig utformning för att ett förslag skulle godtas. Annars blev det till att rita om.
Han var särskilt mån om att allmänheten skulle ha tillgång till fina utsiktsplatser.
Vid Trappgatan i Visby fanns en speciell utsiktsplats. Den anlades på 1800-talet för ett helt
annat ändamål, att de som bodde på Klinten skulle få dricksvatten. Där fick man pumpa upp
vatten från en källa längre ner. En smal gång ledde till denna lilla plats. Från den såg man
över stora delar av innerstaden med St:a Katarinas kyrkoruin och Stora Torget i fonden.
Sedan staden anlagt vatten- och avloppsnätet fanns den kvar för utsiktens skull.
Tyvärr blev platsen så småningom ett tillhåll där det dracks, fördes oväsen och kastades
flaskor. Grannarna reagerade. De ville lösa problemet genom att ta bort utsiktsplatsen och
skapa en ny tomt för ett bostadshus. Kommunens fastighetskontor var inte ointresserat. Man
skulle slippa ett ständigt bekymmer och kommunen få en intäkt från markförsäljningen.
I kommunstyrelsen kom Henning Jakobson med en helt annan lösning. En utsiktsplats med
insyn från gatan borde mildra problemen. Den smala gången och hyllan längst fram skulle
behållas som en buffertzon mot grannarna. Han fick med sig kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige på detta förslag. Kommunen köpte och gjorde i ordning den mark som
idag utgör utsiktsplatsen. Nu finns den där för alla.

Fröjel 18 september 2009
Måns Hagberg

1

2010-02-24

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Au§ 128

Dnr 95315

Medborgarförslag att vägen upp till Gotlands Katthem i Follingbo skall döpas till Mjaustigen.
________________________________________________________________________
Föreslagställare:

Eva Jonsson
Signalgatan 24 b
621 47 VISBY

BESLUT
1.

Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar stadsarkitektkontorets synpunkter som
sitt svar till Eva Jonsson.

2.

Protokollsutdrag skickas till kommunstyrelsen för kännedom.

BEDÖMNING

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets synpunkter att det inte är aktuellt att fastställa
Mjaustigen vid Gotlands Katthem eftersom det endast berör 3 fastigheter som redan har
belägenhetsadresser.

Stadsarkitektkontoret synpunkter
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsarkitektkontoret 2009-12-22 med förslag att vägen upp till Gotlands Katthem i Follingbo skall döpas till Mjaustigen med motiveringen att
gutamålet innehåller många diftonger och mjau är ett ord som starkt är förknippat med katter.
Stadsarkitektkontoret anser att det inte är aktuellt att fastställa vägnamnet Mjaustigen eftersom det endast berör 3 fastigheter som redan har belägenhetsadresser.

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 att vägen upp till Gotlands Katthem skall
döpas till Mjaustigen.

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.

Gutamålet innehåller många diftonger och mjau är
ett ord som starkt är förknippat med katter.
Dessutom har vägen inget namn.

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

2009 - 09 - 26
Namnförtydligande

Eva Jonsson
Signalgatan 24 b
Postadress
621 47 Visby
Adress

E-postadress

Gotlands kommun – blankett för medborgarförslag 2009-07-01
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2010-02-24

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Au§ 129

Dnr 95316

Medborgarförslag att gator och platser i nybyggda områden på Gotland skall
ges namn efter gotlänska märkeskvinnor.
________________________________________________________________________
Föreslags ställare:

Gun Westholm
S:t Hansgatan 49
621 56 VISBY

BESLUT
1.

Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar stadsarkitektkontorets synpunkter som
sitt svar till Gun Westholm.

2.

Protokollsutdrag skickas till kommunstyrelsen för känndom.

BEDÖMNING
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet delar stadsarkitektkontorets synpunkter att döpa gator och platser i nybyggda områden till namn efter gotlänska märkeskvinnor.

Stadsarkitektkontoret synpunkter
Ett medborgarförslag har inkommit till stadsarkitektkontoret 2009-12-22 med förslag om att
gator och platser i nybyggda områden på Gotland skall ges namn efter gotlänska märkeskvinnor med motiveringen att det finns många gator med mansnamn men väldigt få kvinnonamn.
Stadsarkitektkontoret har redan börjat att planera på vägnamn för A7-fältet och Visborg där
Tanken med gotländska kvinnonamn finns med.
Idén med kvinnonamn har redan stadsarkitektkontoret börjat tillämpa. Vi har t ex Fälting
Lottes väg i Gnisvärd och Himlavändas väg i Fröjel som fastställdes 2009-08-12.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Gator och platser i nybyggda områden på Gotland
skall ges namn efter gotländska märkeskvinnor.

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

Se bilaga.

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

Namnteckning

2009 - 09 - 30
Namnförtydligande

Gun Westholm
S:t Hansgatan 49
Postadress
621 56 Visby
Adress

E-postadress
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Per och Gun Westholm
S:t Hansgatan 49
621 56 Visby
Tel/fax 0498–271068
e-post:per.westholm@telia.com

Medborgarförslag, bilaga
Förslag:
Gator och platser i nybyggda områden på Gotland skall ges namn efter gotländska
märkeskvinnor.
Motivering
Det finns idag på Gotland gott om gator som fått namn efter privatpersoner, t ex
Bergmansgatan (efter lektor C J Bergman?), Cederströmsgatan, Cramérgatan, Donners
Plats, Jöran Wallingatan, Kinbergs Plats, Linnégatan, Lythbergs väg, Nils Mattsons
väg, Segebadengatan, Steffens väg, Strelowgatan, Tage Cervins gata och Thottgatan. I
Västerhejde finns Holger Rosmans väg, Hjalmar Torpadies väg och Anders Wedins
väg. I Slite finns Büssows Backe, Frans Degermans väg, Fåhreus väg, Grubbens väg,
Lars Hagmans gränd, och Paul Fries väg; i Hemse finns Jacob Norrbys gata och Jacob
Gråbergs Plats och i Klintehamn finns t ex Lingströmsvägen och Wilckens väg. Utöver
dessa privatpersoner finns ytterligare en rad historiska personer, kungar och heliga män
som fått ge namn åt gatorna i Visby.
De har alla en sak gemensam – de är män. I själva verket går det inte att hitta ett enda
exempel på att en kvinnlig person fått ge namn åt en gotländsk gata eller plats, såvitt
jag kan se. Är det inte snart dags att ändra på detta?
I Visby pågår nu nybyggnation på t ex Galgberget och en större utbyggnad planeras på
Nya Wisborg, f d P18-området.
Gotlands Museum har proklamerat 2010 som ett Kvinnoår på Gotland i samband med
den stora utställning ”Kvinnfolki – en helt annan historia” som visas på museet. Jag
föreslår att gator och platser i nybyggda områden på Gotland ges namn efter
gotländska märkeskvinnor. Sådana kvinnor är till exempel Elfrida Andrée, Betty
Pettersson, Wilhelmina Skoog, Anna Margareta Donner (”Madame Herr Donner”).
Jag står gärna till förfogande för en diskussion om fler namn.

Gun Westholm
S:t Hansgatan 49
621 56 Visby

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-03-24

TN § 43 Medborgarförslag. Parkeringar på lasarettsområdet
Tekniska förvaltningen 2010-03-04
Au § 32

Kärstin Sandberg föreslår i ett medborgarförslag ang parkeringar på
lasarettsområdet: man borde kunna köra mellan de olika parkeringarna
inne på området.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Förslaget att öppna upp inom parkeringsområdet inom lasarettsområdet är
positivt med hänsyn till miljö- och trafiksituationen, men refugerna
mellan de olika parkeringsområdena har till uppgift att avgränsa in- och
utfarten för ambulansintaget från övriga parkeringsytor. Om dessa inte
fanns mellan parkeringsområdena skulle ambulansen få ta hänsyn till
högerregeln för trafik inom parkeringsområdet. För att undvika detta måste
ambulansen påkalla fri väg med blåljus vid in- och utfart från
ambulansintaget.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Mot bakgrund av tekniska förvaltningens yttrande avslås
medborgarförslaget.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF fastighetsavd
Förslagsställaren + yttr
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Parkeringar på Lasarettsområdet: Man borde kunna
köra mellan de olika parkeringarna inne på området.

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 helt onödigt med alla refuger som avgränsar
parkeringarna från varandra. Som det är nu måste
man ut på gatan när det är fullt på den parkering
man kört in på, för att sen köra in på nästa parke
ring. Jan anser att det är en onödig trafikfara och det
borde gå att enkelt lösa genom att ta bort de
avgränsande refugerna.
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

2009 - 11- 13
Namnförtydligande

Kärstin Sandberg
Kastanjegatan 90
Postadress
621 44 Visby
Adress

E-postadress

Gotlands kommun – blankett för medborgarförslag 2009-07-01
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 53

2010-03-24

Medborgarförslag. Årskort för obegränsat antal
bussresor under ett år för alla mantalsskrivna på
Gotland som fyllt 65 år
Tekniska förvaltningen 2010-03-04
Au § 42

Britt Ronsten föreslår i ett medborgarförslag ett årskort för alla
mantalsskrivna på Gotland som fyllt 65 år, obegränsat resande med buss
under ett år för 180 – 200 kr.
Tekniska förvaltningens yttrande:
I dagens taxa för kollektivtrafiken finns rabatter för pensionärer vid köp av
enkelbiljetter (ca 20 % i snitt ) och vid köp av klippkort får man ytterligare
ca 33 % rabatt. Vid köp av periodkort finns ingen rabatt för pensionärer.
Att införa ett årskort med det pris-, och i den omfattning, som föreslås
bedöms inte genomförbart.
I den antagna strategin för utveckling av kollektivtrafiken på Gotland
2009-2012 anges att kollektivtrafiken skall prissättas så att resenären
upplever att resan är prisvärd utifrån längden på resan så att taxan upplevs
som rättvis.
Olika former av biljetter skall också erbjudas som stimulerar till ett ökat
resande som även för resenären är fördelaktigt. Prissättningen skall
kontinuerligt följas upp.
I den kontinuerliga uppföljningen av prissättningar bör man se på taxor
som gör att pensionärer väljer ett kollektivt resande.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås men i den kontinuerliga uppföljningen av
prissättningar bör man se på taxor som gör att pensionärer kan välja
ett kollektivt resande.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF kollektivtrafikavd
Förslagsställaren + yttr
KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Årskort för alla mantalsskrivna på Gotland som fyllt
65 år, res obegränsat med buss under 1 år för
180-200 kr.
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.

Säkrare trafik på vägarna, då fler åker buss. Miljön
mår bättre. Många äldre med låg pension får
möjlighet att besöka vänner och släkt, vilket betyder
ett friskare och rikare liv.
PS: Jag läste att Sörmlands län har infört
bussåkande för 65+ i hela länet för 180:- året.
(Annons 16/9 i Eskilstunatidningen)
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

2009 - 10 - 29
Namnförtydligande

Britt Ronsten
Stjärngatan 18
Postadress
621 41 Visby
Adress

E-postadress

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 9

2010-04-26

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Ulla Hammarhjelms medborgarförslag om avgift för boendeparkeringar
(Inkom 2010-03-19)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

•

Kerstin Kolmodin Anderssons och Mats Anderssons medborgarförslag om att
iordningställa ställplatser för husbilar. (Inkom 2010-03-19)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

•

Gunnar Häggqvists medborgarförslag om att undanröja parkeringsautomater.
(Inkom 2010-03-19)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden

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

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att Gotlands kommun/tekniska nämnden inför en mindre (ev.
månatlig) boendeparkeringsavgift för boende vid någon gata
utanför ringmuren, där det inte finns markerade P-rutor.
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.

Den allmänna P-regeln säger väl att man inte får stå inom
stadsplanerad bebyggelse längre än 24 timmar i sträck. Om
man nu bor vid en gata utan markerade P-platser (-rutor)
borde man kunna få stå utanför sitt hus på den gatan utan att
behöva flytta bilen en gång/dygn. Det talas om
”parkeringsservice” vilket för mig innebär att jag lugnt kan få
stå utanför mitt hus, även när jag inte använder bilen, är
bortrest etc.
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

2010-03-18
Namnförtydligande

Ulla Hammarhjelm
Adress

Pilängsgatan 11
Postadress

621 55 Visby
E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att ställplats för husbilar iordningställs. Att "Träff
punkt Gotland" utökas så det finns plats för ytter
ligare husbilar och blir ställplats. På "Kajsarn" finns
möjlighet att iordningställa plats som ställplats.
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.

Både på fastlandet och i andra Europeiska länder
finns sådana platser i varje by och stad. Betänk att
våra husbilsåkande turister är en allt större turist
grupp och även köpstark. Man vill kunna ställa bilen
och göra en shoppingrunda eller gå på krogen.
Se det bifogade urklippet.
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

20 10 - 03 - 16
Namnförtydligande

Kerstin KolmodinAndersson, M ats Andersson
Atlingbo Resarve 305
Postadress
622 40 Romakloster
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Undanröjande av parkeringsautomater

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

Se bilaga.

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

Namnteckning

20 10 - 03 - 11
Namnförtydligande

Gunnar Häggqvist
Rödhakevägen 5
Postadress
622 66 Gotlands Tofta
Adress

E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
62181 VISBY
Parkeringsautomater.
VARFÖR TACKAR GOTLANDS KOMMUN NEJ till att få in minst 15
miljoner i ren vinst till den kommunala kassan.
Med en oförklarlig anledning har TN tagit beslut om att införa
parkeringsautomater i vår lilla stad VISBY. De tror att automaterna skall ge
vinst till den kommunala kassan. Detta kommer ej att ske när räkningarna
strömmar in på kostnaden för inköp av dessa automater, underhåll/år av
dessa automater,(underhållskostnaden kan TN få reda på via Stockholms
Stad/år)Hur många parkeringsvakter behöver anställas för bevakning av att
alla har betalt full avgift till dessa automater och nya skyltar som ska ersätta
de äldre skyltarna.
Jag läste i dagstidningen att TN:s ordf. Kjell Skalberg menade att
avgiftsbelägga parkeringsskivan /mån .eller /år inte är lagligt. Det är helt fel.
Det enda man behöver göra är att byta namnet från parkeringsskiva till
förslagsvis ”Årskort parkering Gotland och ex.100:-”
Mitt förslag är att dessa årskort skall kunna säljas för 100:-kr.för gällande år
och finnas tillgängliga runt hela Gotland såsom kommunala inrättningar
(inte inom vårdsektorn),återvinningscentraler ,mm. och varför inte på färjan.
På detta enkla sätt skulle det inbringa till Gotland minst 15 miljoner/år.
Om detta genomföres istället kommer det att glädja Gotlands invånare och ge
ett gott PR för Gotlands smidighet.
Undanröj beslutet om uppsättning av parkeringsautomater det kommer att
drabba till största delen oss som är mantalsskrivna på Gotland.
2010-03-11
Gunnar Häggqvist
Rödhakevägen 5,
62266 Gotlands Tofta
E-post:aurburgi@spray.se

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 10

2010-04-26

Val av 15 huvudmän i nybildade Sparbanken
Gotland samt fyllnadsval av ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden
Innehåll
•

Förteckning på nuvarande huvudmän i Sparbanken Gotland och Sparbanken
Gute. Dessa är valda t.o.m. årsstämman 2011.

•

Reglemente för Sparbanken Gotland, en fusion mellan Sparbanken Gotland
och Sparbanken Gute.
Kommunfullmäktige ska utse 15 huvudmän t.o.m. sparbanksstämman
2011. Därefter skall huvudmännen utses för 4 år.
Ambitionen är, enligt reglementet, att 5 huvudmän väljs från vardera
områdena:
- Västra området: Socknarna runt Eskelhemskontoret och Visbyområdet
- Södra området: Socknarna runt Stångakontoret
- Norra området: Socknarna runt Roma ut till Östergarnslandet.
Åldersgräns 75 år.
Kontaktman: Rolf Gahm, tfn 070-442 71 65.

•

Gunnel Potts anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
”Anhåller om entledigande
från mitt uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden på grund av
sjukdom.
Gunnel Pott”

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18
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Reglemente för Sparbanken Gotland
FIRMA
§1

Sparbankens firma är Sparbanken Gotland

VERKSAMHETSOMRÅDE
§2

Sparbankens verksamhetsområde omfattar Gotlands kommun.
Sparbankens verksamhet skall avse främst nämnda område
Sparbanken fortsätter den rörelse som sedan angivna årtal bedrivits av följande sparbanker
år 2005 Sparbanken Gotland
år 2005 Sparbanken Gute

STYRELSENS SÄTE
§3

Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun

FÖRVALTNINGSORGANEN
A. Huvudmän

§4

Huvudmännen ska vara 30 till antalet.
Av dessa utses 15 av kommunfullmäktige i Gotlands kommun samt 15 av Sparbankens
huvudmän.
Ambitionen skall vara att välja 5 huvudmän från vardera områden enligt nedan.
-Västra området: Socknarna runt Eskelhemskontoret och Visbyområdet.
-Södra området: Socknarna runt Stångakontoret.
-Norra området: Socknarna runt Roma ut till Östergarnslandet.
Styrelsen ska, innan huvudmannaval sker på sparbanksstämma, undersöka om till
huvudman föreslagen person är valbar.

§5

Till huvudman får inte väljas den som redan fyllt, eller som det år då mandatperioden
börjar, fyller 75 år. Huvudman som under löpande mandatperiod fyller 75 år, är
skyldig att avgå vid ordinarie sparbanksstämma det kalenderår denna ålder uppnås.

§6

Huvudman får inte vara anställd eller styrelseledamot eller styrelsesuppleant, revisor
eller revisorssuppleant i annan sparbank, bankaktiebolag eller hypoteksinstitut.
Samtliga huvudmän skall vara insättare i sparbanken.

§7

Huvudman utses för en tid av fyra år, räknat från ordinarie sparbanksstämma till och
med aktuell ordinarie sparbanksstämma. Vid första huvudmannavalet ska mandattiden
dock sättas kortare för att åstadkomma successiva nyval.
Val av samtliga de huvudmän, som utses av kommunal valkorporation, kan företas
vart fjärde år och ska avse en period på fyra år.
Varje år ska företas val avseende en fjärdedel av de huvudmän som utses av
huvudmännen.

09-10-06
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§8

Ordinarie sparbanksstämma ska hållas inom verksamhetsområdet varje år före maj
månads utgång.

§9

Vid ordinarie sparbanksstämma skall följande ärenden förekomma:
1. val av ordförande för stämman
2. val av två justeringsmän
3. fråga om stämman har blivit behörigen sammankallad
4. föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
5. fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
6. beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
7. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för den tid redovisningen
omfattar
8. beslut om erforderliga val av huvudmän
9. beslut om erforderliga val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter samt tiden för deras uppdrag
10. bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och suppleanter
11. beslut om att bland huvudmännen utse valberedning på ett år bestående av sex
personer enligt följande,
-2 personer från var och ett följande områden:
-Västra området: Socknarna runt Eskelhemskontoret och Visbyområdet.
-Södra området: Socknarna runt Stångakontoret.
-Norra området: Socknarna runt Roma ut till Östergarnslandet.
Valberedningen skall förbereda huvudmännen för ankommande val, samt även
förbereda förslag i fråga om arvoden till styrelseledamöter och suppleanter.
12. beslut i andra ärenden som ankommer på huvudmännen enligt sparbankslagen
(SpBL)(1987:619), lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (BFRL) eller
reglementet.

§ 10 Utöver vad som framgår av par. 9 ovan åligger det huvudmännen att
1. besluta om bildande av garantifond där så behövs för att upprätthålla
sparbankens verksamhet samt om ränta på sådan fond och om återbetalning
2. besluta i fråga om ändring av detta reglemente
3. besluta om sparbankens trädande i likvidation enligt 6:1 SpBL, och vid
likvidationsförfarande utöva de befogenheter som ankommer på huvudmännen
enligt SpBL
4. besluta om sparbankens överlåtelse genom fusion eller i annan ordning
5. besluta om sparbankens ombildning till bankaktiebolag
6. i övrigt fatta beslut i sådana ärenden som hänskjuts till huvudmännens prövning.
§ 11 Extra sparbanksstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma
ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av flertalet av
revisorerna eller en tiondel av samtliga huvudmän. Kallelse ska utfärdas inom fjorton
dagar från den dag begäran kom in till sparbanken.
§ 12 Kallelse till sparbanksstämma utfärdas av styrelsen skriftligt till varje huvudman.
Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Skjuts en
stämma upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman har inletts,
ska ny kallelse utfärdas till den fortsatta stämman. Om det krävs för att ett
sparbanksstämmobeslut ska bli giltigt att det fattas på två stämmor, får kallelse till den
senare stämman inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I sådan kallelse ska
anges vilket beslut den första stämman har fattat.

09-10-06

Sidan 3 av 5
I kallelsen ska anges de ärenden som ska förekomma på stämman. Ska stämman behandla
ett ärende om överlåtelse av sparbankens rörelse, dess fusion med annan sparbank, om
sparbankens försättande i likvidation eller om ombildning till bankaktiebolag, ska
förslaget och grunden för detta anges i kallelsen. Om ett ärende avser ändring i
reglementet, ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändring anges i kallelsen.
Senast en vecka före ordinarie stämma ska redovisningshandlingarna och
revisionsberättelsen eller avskrifter av dessa sändas till huvudmännen.
Kallelse ska införas en gång i minst en av de inom verksamhetsområdet mest spridda
tidningarna. Därjämte ska underrättelse om stämman och de ärenden som enligt kallelsen
därvid skall förekomma, i god tid före sammanträdet tillställas de styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, revisorer och suppleanter som inte är huvudmän samt
tillsyningsmyndigheten.
§ 13 Sparbanksstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen utsett därtill.
Härefter föredras ärendena i den ordning som anges i föredragningslista som upprättats av
styrelsen. Ordförande på sparbanksstämman utses av stämman bland huvudmännen.
genom öppet val. Övriga på stämman förekommande ärenden avgörs genom öppen
omröstning, om ej någon begär sluten omröstning. Vid val ska den anses vald som fått de
flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.
Sparbanksstämmans beslut i andra frågor än val (med de undantag varom stadgas i 4:1516 §§ SpBL, 6:1, 2 st SpBL samt 7:3 SpBL samt 8:3 SpBL) utgörs av den mening som fått
mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande
biträder.
§ 14 Huvudman äger rätt att få ett ärende behandlat vid en sparbanksstämma, om han
skriftligen framställer ett yrkande om detta hos styrelsen senast en månad före stämman.
§ 15 Huvudman får för sitt deltagande på sparbanksstämma, i utbildning, på konferenser mm
ett arvode per gång, ett belopp som motsvarar 0,2 % av årets basbelopp.

B. Styrelse och § 16 Styrelsen skall bestå utav 8 ordinarie ledamöter inklusive VD och med 2 suppleanter.
verkställande
Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av tre år räknat från ordinarie sparbanksdirektör
stämma till och med nästa ordinarie sparbanksstämma. Av styrelseledamöterna och
suppleanterna utses vid valtillfället varje år två ledamöter och en suppleant.
I den mån så erfordras för att uppnå den föreskrivna valordningen ska, oavsett vad
som i första stycket sägs om mandatperiods längd, val enligt huvudmännens
bestämmande ske för kortare tid än tre år.
§ 17 Till styrelseledamot eller suppleant får inte väljas den som fyllt eller fyller 75 år det år
mandatperioden börjar. Ledamot som under mandatperioden fyller 75 år är skyldig att
avgå vid ordinarie sparbanksstämma det år denna ålder uppnås.
§ 18 Styrelsen väljer varje år inom sig ordförande och vice ordförande. Vid lika röstetal avgörs
valet genom lottning.
§ 19 Styrelsen ska förvalta sparbankens angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i
sparbankslagen och lag om bank- och finansieringsrörelse.
Kreditbeviljningsrätt fastställs årligen i styrelsen.
Styrelsen äger också rätt att besluta om upptagande av förlagslån.
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§ 20 Styrelsen ska utse en verkställande direktör att under styrelsens inseende leda
sparbankens verksamhet. Om någon annan än styrelseledamot utses till verkställande
direktör ska denne ingå som ledamot i styrelsen.
§ 21 Styrelsen får inte uppdra åt en enskild styrelseledamot eller annan att avgöra ärenden som
är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.
Styrelsen får i övrigt uppdra åt styrelseledamot eller annan att ensam eller
tillsammans med annan vidta sådana åtgärder som annars ankommer på styrelsens
egen prövning. Sådan delegering får även ske till kontorsstyrelse. Uppdrag enligt
styrelsens delegering kan delegeras vidare om styrelsen så beslutar.
Styrelsen ska i instruktion meddela föreskrifter om de befogenheter som ska
tillkomma delegerade. Instruktion ska fastställas för ett år i sänder. Avser uppdraget att
bevilja kredit ska grunderna för kreditgivningen anges.
§ 22 Sammanträde med styrelsen hålls på ordförandens kallelse minst sex gånger per år
på tid och plats som styrelsen bestämmer. Därutöver ska sammanträde hållas, då
ordföranden anser det påkallat eller någon av styrelsens ledamöter begär det. Sådant
sammanträde hålls på tid och plats som ordföranden i kallelsen meddelar.
Är både ordföranden och vice ordföranden förhindrade att närvara vid något
sammanträde, utses ordförande för tillfället.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.
Omröstning i styrelsen sker öppet. Som styrelsens mening gäller den mening för vilken
mer än hälften av de närvarande röstar, eller, vid lika röstetal, den mening som
ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslutet dock
utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Vid val ska dock vad som
stadgas i § 13 ovan tillämpas.
Vid styrelsens sammanträde ska det föras protokoll, som undertecknas och justeras av
ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamot har rätt att få
avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen ska föras i nummerföljd och
förvaras på betryggande sätt.
§ 23 Styrelsen kan bemyndiga styrelseledamöter och suppleanter samt anställda i
sparbanken att, två eller flera i förening, teckna sparbankens firma.

RÖRELSEN
§ 24 Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband
med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat:
1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut
obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter
2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot
panträtt i fast egendom eller fordringar
3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalningar
med säkerhet i lös egendom, fakturabelåning eller att upplåta lös egendom till nyttjande
(leasing)
4. förmedla betalningar
5. tillhandahålla betalningsmedel
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden
7. medverka vid värdepappersemisioner,
8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning
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9. förvara värdepapper
10. driva rembursverksamhet
11. tillhandahålla värdefackstjänster
12. driva valutahandel
13. driva värdepappersrörelse under de förutsättning som föreskrivs i lag
(2007: 528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de
förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap. 12§
14. lämna kreditupplysningar under de förutsättningar som föreskrivs i
kreditupplysningslagen (1973:1173)
15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter , tomträtter och bostadsrätter
16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter
17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor
18. förmedla försäkringar
19. tillhandahålla datatjänster
20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd
21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd

REVISION
§ 25 För granskning av sparbankens årsredovisning och räkenskaper i övrigt samt
styrelsens förvaltning ska sparbanksstämman utse en revisor jämte en suppleant. De
väljs för en tid av fyra år räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med aktuell
ordinarie sparbanksstämma.
Av sparbanksstämman och Finansinspektionen utsedda revisorer utser inom sig
ordförande.
§ 26 Den som uppnått eller under valåret uppnår en ålder av 75 år är inte valbar till revisor
eller revisorssuppleant.
Revisor eller revisorssuppleant, som under mandatperioden fyller 75 år, är skyldig
avgå vid ordinarie sparbanksstämma det år då denna ålder uppnås.

DELÅRSRAPPORT
§ 27 Sparbanken skall under varje räkenskapsår avge delårsrapport enligt Finansinspektionens
anvisningar.

SPARBANKEN GOTLAND (Sparbanken Gotland, Box 73, 623 15 Stånga)
Huvudmän:
Mandatperiod: Årsstämman 2007 – årsstämman 2011
C
Lars-Inge Wickman, Prästgården Eskelhem, 622 70 Gotlands Tofta
C
Kent Johansson, Eskelhem Sigvards, 622 70 Gotlands Tofta
C
Holger Wickman, Eskelhem Valdarve 402, 622 70 Gotlands Tofta
C
Mats Melin, Burs Apse 610, 623 49 Stånga
C
Sören Wallin, Stånga Liffride 491, 623 60 Stånga
C
Gunilla Wigren-Dahlin, Jakob Häggs väg 49 A, 623 69 Katthammarsvik
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
Brith Jones, Stengårdevägen 8, 622 65 Gotlands Tofta
S
Nils Jakobsson, Eskelhem Övide, 622 70 Gotlands Tofta
S
Britt-Marie Sjöndin, Stabbgårdsgatan 20 C, 623 50 Hemse
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
Ylva Simander, Nixarve Fardhem, 623 52 Hemse
S
Eric Martell, Mårtens Kviar 7, Öja, 623 35 Burgsvik
MP Olle Ronsten, Stjärngatan 18, 621 41 Visby

SPARBANKEN GUTE
Huvudmän:
Mandatperiod: Årsstämman 2007 – årsstämman 2011
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
Gunnar Ahlgren, Storvägen 75, 623 65 Ljugarn
V
Bo Holm, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärendena 11-16

2010-04-16

Interpellationer
Innehåll
•

Gerty Holmstedts (S) interpellation till tekniska nämndens ordförande Kjell
Skalberg (C) om trafiksäkerheten på cykelbanan på Lummelundsväg.

•

Anette Medboms (S) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Per-Olof Jacobsson (C) om neddragning av antalet vårdplatser på
Visby lasarett och faktisk besparingen av denna.

•

Brittis Benzlers (V) interpellation till socialnämndens ordförande Gustaf
Hoffstedt (M) om möjligheterna för unga vuxna med funktionshinder att
komma ut på arbetsmarknaden – uppföljning av bifallen motion.

•

Åke Svenssons (S) interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om psykiskt funktionshindrades möjlighet till arbete.

•

Brittis Benzlers (V) interpellation till socialnämndens ordförande Gustaf
Hoffstedt (M) om vården av unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar.

•

Jennie Jarves (V) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Per-Olof Jacobsson (C) om vården av suicidnära och djupt deprimerade och
psykotiska patienter
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Interpellationer som ska besvaras 2010-04-26

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2010-03-29
INTERPELLATION

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg
Tekniska förvaltningen har nyligen byggt ut en efterlängtad cykelbana på Lummelundsväg
fram till flygplatsen.
Med förvåning får vi nu höra att många är missnöjda med utformningen av cykelbanan.
Räddningstjänsten är kritisk och anser vägen vara besvärlig och farlig vid utryckning.
Taxiföretagare är kritiska och anser vägen vara för smal och tillbud har redan förekommit.
SMC (Sveriges Motorcyklister) och mopedister är kritiska och oroade för att olyckor kan
hända när motorcyklister och mopedister trängs ut vid omkörningar och möten.
Cyklister är kritiska mot att cykelbanan är så smal så det är svårt att mötas och cykla förbi
andra cyklister och gående.
Gångtrafikanter är kritiska mot att det är trångt vid möten med cyklister.
Det har även varit problem att snöröja cykelvägarna under vintern eftersom det är för
trångt för större fordon.
Företagare är kritiska mot att fått en trafikfarlig utfart från sina fastighet när det inte längre
går att filköra.
Ingen dialog har förts med någon av dem som är kritiska.
Det som skulle bli en mer trafiksäker väg har nu blivit en väg där fler trafikfaror har byggts
in.
Varför har inte Tekniska förvaltningen fört någon dialog med t.ex. Räddningstjänsten,
SMC, Cykelfrämjandet, Polisen m.fl.?
Vad avser Tekniska Nämndens ordförande att vidta för åtgärder för att minska
olycksrisken och göra vägen och cykelbanorna mer trafiksäkra.
Gerty Holmstedt (S)
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2009-03-29
INTERPELLATION

Interpellation till Hälso och Sjukvårdsnämndens ordförande
PerOlof Jacobsson (c)
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2008-06-24 om neddragningar av antalet vårdplatser
på Visby lasarett från 180 till 158. På helgerna minskas totala antalet vårdplatser från 40 till
30.
För att kunna få budgeten 2009 i balans förutsattes ett behov att minska personalkostnaderna,
förutsätts att verksamheter tas bort, anställningsvillkor och scheman ses över, vårdflöden
effektiviseras mm.
Jag har följande frågor till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden:
Har hela detta beslut genomförts ut i verksamheten?
Vilka verksamheter som fanns 2008 är bortagna idag 2010?
Hur ofta behöver stängda vårdavdelningar öppnas på helgerna?
Vilken merkostnad har hälso- och sjukvården för att öppna ”stängda” avdelningar?
Hur stor är den faktiska besparingen av förslaget?

Anette Medbom (S)
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Interpellation till Socialnämndens ordförande?
Hur går det med jobben?
I mars 2009 biföll kommunfullmäktige efter lång beredning mitt partis motion
med titeln, Arbete för unga vuxna med funktionshinder. Det var mycket
glädjande att såväl socialnämnden som kommunfullmäktige var så positiva till
motionen.
I motionen föreslog vi att Gotlands kommun aktivt skulle medverka till att fler
unga vuxna med funktionshinder kommer ut på den reguljära arbetsmarknaden,
och att en plan skulle göras för detta. Vi föreslog också en ökad samverkan med
Trojaborg och Desideria gymnasierna i syfte att erbjuda fler praktikplatser inom
kommunala verksamheter.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 20090323 behandlades motionen och
fullmäktige beslöt.
Motionen bifalls på så sätt att Gotlands kommun ska arbeta aktivt för att öka
möjligheterna för unga vuxna med funktionshinder att komma ut på
arbetsmarknaden, att en plan görs för detta och att samverkan ska ske med
gymnasieskolan när det gäller praktikplatser.
Det här var drygt ett år sedan, jag undrar nu hur det har gått.
Har någon plan för arbetet utarbetats?
Har den behandlats av nämnden?
Hur har man arbetat för att förbättra samverkan med gymnasieskolan, och
speciellt då Trojaborg och Desideriagymnasiet? Har det lett till att man erbjuder
fler praktikplatser?
Har insatserna lett till att fler unga vuxna med funktionshinder fått anställning i
Gotlands kommun?
Har insatser gjorts för att fler unga vuxna med funktionshinder ska få arbete
inom andra delar av arbetsmarknaden?
Sjonhem 20100326
Brittis Benzler
Vänsterpartiet
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2010-03-29
INTERPELLATION

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius
Vid den politikerutfrågning RSMH arrangerade den 17 mars presenterade de uppgifter om
att Gotlands kommun är bland de sämsta kommunerna i landet när det gäller att anställa
och tillskapa arbetsplatser för psykiskt funktionshindrade.
Vad anser kommunstyrelsens ordförande att detta beror på?
Vad avser kommunstyrelsens ordförande att göra för att förbättra möjligheterna för
psykiskt funktionshindrade att få arbete och sysselsättning på Gotland?
Åke Svensson (S)

Interpellation till Socialnämndens ordförande Gustaf Hoffstedt ang. unga vuxna med
psykisk funktionsnedsättning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 24/6 2008 att lägga ner 22 vårdplatser
varav 5 på den psykiatriska klinken. Ett organisatoriskt arbete med att förändra den
psykiatriska vården ledde till att PIR:en lades ner.
PIR:ens verksamhet var en stor tillgång i den vård som erbjuds dem mest utsatta av
Gotlands unga vuxna och patienterna kom till PIR:en via remiss ofta p g a långvarig
depression, isolering och svåra ångesttillstånd. I HSN diskuterades de sociala aktiviteterna
som erbjudits vid PIR:en och behovet att kunna erbjuda unga vuxna med sviktande psykisk
hälsa en mötesplats. Ordföranden beslutade att tillsammans med
Socialnämnden/Habiliteringen/Barn-och utbildningsnämnden fortsätta diskutionen om
verksamhetens förbättring. Det var ca 65 patienter som berördes av PIR:ens nedläggning.
Med anledning av detta undrar jag:
-

Hur ser vårdöverenskommelsen mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och
Socialnämnden ut när det gäller unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar?

-

Vad har Socialnämnden att erbjuda unga vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar?

-

Hur många av de unga vuxna som tidigare tillhörde PIR:ens verksamhet deltar idag
i den verksamhet som socialnämnden erbjuder?

Sjonhem den 29 mars 2010
_______________________
Brittis Benzler (v)
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Interpellation till Hälso- och sjukvårdens ordförande Per-Olof Jacobsson angående
självmord
I verksamhetsberättelse och bokslut 2009 för Hälso- och sjukvårdsnämnden under avsnittet
brukare/kunder står det: ”Av tio Lex Maria-anmälningar rör sex självmord av personer
med pågående vårdkontakt. Händelseanalyser har genomförts för samtliga dessa fall.
Rutiner i bedömning och vården av suicidnära och djupt deprimerade och psykotiska
patienter behöver ytterligare förbättras”.
Med anledning av detta undrar jag:
‐ Vilka åtgärder kommer vidtas eller har vidtagits för att förbättra rutinerna i
bedömning och vården av suicidnära och djupt deprimerade och psykotiska
patienter?
‐ Har det i händelseanalyserna framkommit om något brustit i form av uteblivet stöd?
‐ Om det framkommit brister i uteblivet stöd. Vilka är då dessa brister?
Visby den 29 mars 2010
______________________
Jennie Jarve (v)
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Information; Kompletteringsbudget och
revidering av investeringsbudget
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-03-25, § 89
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Kommunstyrelsen

2010-03-25

Ks § 89
Kompletteringsbudget och revidering av investeringsbudget
KS2010/125-4
- Ledningskontoret 2010-03-17

Efter genomgång av dels nämndernas önskemål om överföring av investeringsanslag från 2009, dels investeringsbudgeten 2010 har ledningskontoret upprättat
förslag till reviderad investeringsbudget 2010.
Ärendet föredrogs av koncerncontroller Anna-Lena Gutedal.

Kommunstyrelsens beslut
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2010 med
76 677 tkr i enlighet med upprättat förslag.

•

Socialnämndens anslag avseende Hemse vårdcentrum, 10 mnkr, omdisponeras
till tekniska nämnden och av dessa upptas 3 mnkr 2011.

•

Styrelsens för Folkhögskolan anslag avseende musiklokaler, 16 mnkr,
omdisponeras till tekniska nämnden.

•

Av tekniska nämndens anslag avseende hamnserviceterminal upptas 7 mnkr
2011.

•

Av kommunstyrelsens – serviceförvaltningens – anslag för pc-inköp upptas
4 mnkr 2011.

•

Kommunstyrelsen, räddningstjänsten, medges disponera 500 000 kr ur 2009
års eget kapital och 500 000 kr ur 2010 års eget kapital.

Expedieras:
Kommunal ledning och samordning, Ekonomi: för vidare information
Kommunfullmäktige för kännedom
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KS 2010/

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunstyrelsen

Kompletteringsbudget investeringar samt
investeringsbudget 2010
Inledning
Investeringsbudgeten ska spegla den årliga förbrukningen av resurser för
byggnader och anläggningar samt för inventarier, maskiner och övrig
utrustning. Det finns en bristande överensstämmelse mellan den budgeterade
investeringsvolymen och det verkliga utfallet på årsbasis. Detta skapar en
orealistisk budget som medför svårighet att styra och prioritera
investeringarna. Vidare blir det svårare att ta fram korrekta underlag för finansieringsbeslut.
Anslag för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga projekt
som inte förbrukats kan med kompletteringsbudgeten föras över till
nästkommande år. Budgeten för investeringar i maskiner och inventarier ska
normalt vara så anpassad så att medlen förbrukas under året.
I samband med kompletteringsbudgeten är det också lämpligt att se över
innevarande års totala investeringsbudget, som beslutats på grunder som kan
vara inaktuella. Ledningskontoret gör med hjälp av berörda förvaltningar en
bedömning av hur mycket som kommer att utnyttjas under året.

Investerings- och kompletteringsbudget 2009
Investeringsbudgeten för 2010 uppgår till 286,0 mkr med fördelning på investeringar i affärsdrivande verksamhet, 95,1 mkr, investeringar i byggnation
och anläggning, 104,4 mkr, IT-investeringar 34,8 mkr samt övriga
investeringar 51,7 mkr.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2009 uppgår till 39,6 mkr. Under
året har två projekt färdigställts som varit nollbudgeterade, Klostergården
47,0 mkr och ombyggda lokaler till SIDA 2,4 mkr. För att få en rättvisande
bild av hela investeringsbudgeten för 2009 bör anslag för dessa projekt läggas
tillbaka. Totalt utrymme blir då 89,9 mkr.
Nämnderna har begärt överföring av medel med 105,2 mkr, alltså 15,3 mkr
mer än tillgängligt utrymme.
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Ledningskontorets kommentarer och förslag
Ledningskontoret har bedömt förvaltningarnas förslag och anser att
investeringar i pågående byggnads- och anläggningsprojekt samt övriga större
projekt är begäran om kompletteringsbudget rimlig. Beträffande
investeringsmedel för maskiner och inventarier är huvudregeln att dessa
medel är på årsbasis och alltså inte ska föras mellan åren. Dock kan undantag
göras för sådant som kan anses som ett större projekt.
Tekniska förvaltningen begär överföring av driftmedel (avser periodiskt
underhåll) till investeringsprojekt. I redovisningen finns budgeterade
driftkostnader redovisat som investeringsinkomst. Detta avser bland annat
Västerhejde skola och Norrbacka skolans matsal. Detta förfarande kan inte
accepteras och ska inte ske överhuvudtaget.

Slutsats
Den totala investeringsbudgeten enligt ledningskontorets förslag uppgår till
357,2 mkr (inklusive 76,7 mkr i kompletteringsbudget) vilket är mycket högt.
Det är dock svårt att göra omprioriteringar då större delen av projekten är
byggnads- och anläggningsprojekt som pågår. Investeringsnivåerna måste
sänkas framöver för att inte urholka kommunens ekonomi både på kort och
lång sikt. En bygginvestering ger ju upphov till kapitalkostnader och
driftkostnader en lång tid framåt.

Investeringsvolym och finansiella mål
Den totala investeringsbudgeten för 2010 ligger på en sådan nivå att de
finansiella målen kommer att vara svåra att uppnå. Nivån på
skattefinansierade investeringarna borde högst vara summan av
avskrivningarna och avsättningar, drygt 200 mkr (vid ett nollresultat). Är
nivån högre förutsätter det fastighetsförsäljningar och/eller ett positivt
resultat. Om investeringsvolymen uppgår till denna nivå är frågan om målet
minskning av låneskulden kan infrias.
Bilagor: Sammanställning kompletteringsbudget samt begäran om
kompletteringsbudget per nämnd/förvaltning.

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
•
•

•
•
•
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2010 med
76 677 tkr i enlighet med upprättat förslag.
Beviljade anslag 2010 för socialnämnden avseende Hemse
vårdcentrum, 10 000 tkr, överflyttas till tekniska nämnden och
3 000 tkr av dessa flyttas till 2011.
Beviljade anslag 2010 för musiklokaler, Folkhögskolan i Hemse,
16 000 tkr flyttas till tekniska nämnden.
Av tekniska nämndens beviljade anslag 2010 för hamnserviceterminal
förs 7 000 tkr över till 2011.
Av serviceförvaltningens beviljade anslag 2010 för pc-inköp förs
4 000 tkr över till 2011.
Kommunstyrelsen/räddningstjänsten medges disponera medel ur eget
kapital med 500 tkr 2009 och 500 tkr 2010 för investeringar.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Ledningskontorets kommentarer till nämnders/förvaltningars
kompletteringsbudget samt investeringsbudget för 2010
Ledningskontoret begär kompletteringsbudget med 6,2 mkr varav 3,6 avser
ärendehanteringssystemet ÄDIT samt överföring av 2,2 mkr som avser ”Nationell
IT-strategi för vård och omsorg”. Underskott finns för bland annat kongresshallen
0,3 mkr samt växel i Hemse 0,4 mkr. Budgeten för 2010 uppgår till 12,2 mkr och
avser bland annat nytt personalsystem 5,5 mkr, IP-telefoni 1,9 mkr samt nationell
IT-strategi 2,3 mkr.
Total budget 2010 18,4 mkr.
Begäran om överföring bedöms som rimlig.
Serviceförvaltningen (inklusive konsult- och servicekontoret) begär att få 11,3
mkr överfört. Detta avser främst inköp av pc 6,9 mkr (16 mkr avsatt 2010),
MERIT-projektet 2,0 mkr samt medel för investering i måltidsverksamheten 1,2
mkr (5,0 mkr avsatt 2010). Investeringar i pc kommer enligt nya uppgifter från
ITT att uppgå till 16 mkr under 2010 vilket är i nivå med budget, 4,0 mkr förs
över till 2011.
Total budget 2010 33,3 mkr.
Begäran om överföring med hänsyn till nya uppgifter, bedöms som rimlig.
Räddningstjänsten begär överföring med 1,5 mkr samt att få utnyttja eget
kapital 2009 med 0,5 mkr samt 2010 med 0,5 mkr. 2010-års budget uppgår till
2,5 mkr. Medlen ska framför allt användas till nya brandfordon.
Total budget 2010 5,0 mkr.
Begäran om att få utnyttja eget kapital samt överföring bör medges.
Kultur- och fritidsförvaltningen begär överföring med 1,5 mkr som avser
speedway-bana samt 0,9 mkr för återlämningsmaskin till Almedalsbiblioteket
vilket bedöms som rimligt. För 2010 finns 0,9 mkr. Total budget 2010 2,9 mkr.
Begäran om överföring bedöms som rimlig.

Barn- och utbildningsförvaltningen har begärt överföring med 1,1 mkr som
avser paviljong Väskinde skola och paviljonger Västerhejde förskola. Total
budget 2010 9,4 mkr.
Begäran om överföring bedöms som rimlig.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär överföring med 0,4 mkr vilket
avser reglerteknik Lövsta. Total budget 2010 7,2 mkr.
Begäran om överföring bedöms som rimlig.
Social- och omsorgsförvaltningen har inte begärt kompletteringsbudget. Av
anslaget för 2010 ska 10 mkr som avser ombyggnad av Hemse vårdcentrum
flyttas till tekniska nämnden. Total budget 2010 6,2 mkr.
Hälso- och sjukvården har 11,1 mkr kvar av investeringsbudgeten 2008 och
begär överföring med 11,1 mkr. Begäran avser magnetröntgen 10,1 mkr där
projektet försenats på grund av en överklagad upphandling. Begäran avser också
beställda kuvöser, 1 mkr. Total budget 2010 34,1 mkr.
Begäran om överföring bedöms som rimlig.

Tekniska förvaltningen begär överföring med 71,2 mkr. Enligt redovisningen
finns outnyttjade medel med 1,7 mkr samt 47,0 avseende Klostergården och 2,4
mkr avseende lokaler för SIDA, totalt 51,1 mkr. Nämndens budget för 2010
uppgår till 170,6 mkr (inklusive medel för bygginvesteringar från andra nämnder
36,7 mkr). Ledningskontoret har tillsammans med tekniska förvaltningen gjort en
bedömning av hur mycket medel som beräknas utnyttjas 2010.
För fastighetsavdelningen begärs överföring med 7,6 mkr medan outnyttjade
medel uppgår till 1,9 mkr. Ombyggnad lokaler för SIDA belastar
investeringbudgeten med 2,4 mkr vilket tas hänsyn till.
För tekniska nämndens investeringar i fastigheter avseende andra nämnder
begärs 15,4 mkr. Detta avser medel för Fole skola och förskola där ombygganden
pågår och inflyttning ska ske till höstterminen 2011. Nya Klostergården i Roma
har byggts klart för cirka 47 mkr, dock var tanken att det särskilda boendet skulle
säljas direkt varför projektet nollbudgeterades. För närvarande pågår
ombyggnaden av Korpens folktandvård för drygt 12 mkr varav 2 mkr flyttas från
2009. Folktandvården beräknas vara klar i juni 2010. För närvarande pågår
upphandling av ny- och ombyggnad av Hemse vårdcentrum som beräknas vara
klart 2011. Total utgift 51 mkr. För 2010 finns 10 mkr varav 3 mkr kan flyttas till
2011.
Visby busstation ska byggas till under 2010 för och förprojektering pågår, 1 mkr
finns avsatt 2009.
Tekniska förvaltningens gatu- och markavdelning samt park har 7,2 mkr i
outnyttjade medel och begär överföring med 8,2 mkr. Detta avser bland annat
Slite torg och Stora torget i Visby. Budgeten för 2010 uppgår till 15 mkr och
skulle inklusive kompletteringsbudget bli 22,2 mkr.
Medel för investeringar, frikyla och utrustning avseende förvaltningslokaler på
Visborg uppgår totalt till cirka 40 mkr (fram till och med 2009 har 14,1 mkr
utnyttjats). Budgeten för 2010 är 14,7 mkr samt 4 mkr för så kallad frikyla
(flyttas från 2009). Bedömningen är att medlen kommer att utnyttjas under året.
Det finns idag problem med godmottagning i det så kallade rådhuset och frågan
är om en till- och ombyggnad behövs. Frågan bör behandlas under
budgetberedningen.
För hamnverksamheten uppgår ej utnyttjat anslag 2009 till 18,9 mkr och avser
bland annat muddring av Visby hamn samt medel för Apotekskajen i Slite. För
2010 finns 26 mkr varav 17 mkr avser hamnserviceterminal. Totalt finns
44,9 mkr och bedömningen är att 37,9 mkr utnyttjas under 2010 och att 7 mkr
för hamnserviceterminal förs över till 2011.
Vad gäller vatten- och avloppsverksamhet har 11,3 mkr mer än budget förbrukats
(inklusive ej utnyttjade medel för exploatering 2,4 mkr). Reducering av 2010-års
budget begärs med endast 2,3 mkr. Budgeten för 2010 uppgår till 68 mkr.
Bedömningen är att 11,3 mkr bör reducera 2010-års budget. Detta innebär att

några projekt kan försenas bland annat utbyggnad av VA i Nisseviken,
Lickershamn och Ihre.
Ledningskontorets förslag är att investeringsbudgeten för tekniska nämnden
uppgår till 240,7 mkr 2010 varav 49,6 mkr avser kompletteringsbudget. Till 2011
förs 10 mkr, vilket avser hamnserviceterminal, 7 mkr, och Hemse vårdcentrum,
3 mkr. Ledningskontoret instämmer i övrigt till stor del i tekniska nämndens
förslag. Noteras bör att medel begärs i investeringsbudgeten för PU-åtgärder,
alltså driftmedel. I redovisningen finns budgeterade driftkostnader redovisat som
investeringsinkomst. Detta förfarande, som inte kan accepteras, avser bland annat
ombyggnad av Norrbacka skolans matsal (1 mkr) och Västerhejde skola (2 mkr).
Omföring av medel från pott för ventilation, driftoptimering och oljeelkonvertering kan däremot medges då detta är investeringsbudget och avser
Norrbacka skolans matsal (2 mkr), Västerhejde skola (2,8 mkr) samt
driftoptimering lasarettet. Det är dock önskvärt att omdisponering sker direkt
mellan investeringsprojekten (och inte via redovisning i utfallet).

PU-medel till investeringar
projekt
namn
10526 Fole skola
10546 Gråbo ftv
10564 Norrbacka
10566 Bävern busstation
10567 Lasarettet driftopt
10568 Västerhejde
Summa

udget 2009
13 079
10 066
1 200
1 000
0
0
25 345

PU
1 000
1 000
750

från vent
3 000

driftop

oljekonv

elkonv

1 000
1 000

1 800
1 800

övr 2009
-6 846

2 000
1 500

2 000
4 750

5 000

1 500

-6 846

summa
9 233
11 066
4 200
1 750
1 500
4 800
32 549

kb enl lk
9 233
10 066
3 200
1 000
1 500
2 800
27 799

