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Länsstyrelsens protokoll, efter ny sammanräkning, som utvisar att
Olof Pettersson (C) blir ny ersättare i kommunfullmäktige
(efter Åsa Larsson, C)
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Utdelning av 2010 års Ekokommunpris till socialförvaltningens
returgrupper i Slite och Hemse
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(2010-01-01—08-31)

5.
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7.
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9.

Ansvar för administration och ersättning m.m. till särskilt förordnad
vårdnadshavare

10.

Begäran om tilläggsanslag för ombyggnad av vissa lokaler på kv. Korpen

11.

Antagande av detaljplan för fastigheterna Västerhejde Bjärs 2:1 och
del av 1:3

12.

Översyn av kollektivtrafiken. Motion av Roland Norbäck m.fl. (V)

13.

Översyn av kollektivtrafiken i Visby. Motion av Brittis Benzler m.fl. (V)

14.

Giltighet för Bussiga kortet. Motion av Yngve Andersson (KD)

15.

Utredning om sporthall och bad på Gutavallen. Motion av Stefaan De
Maecker m.fl. (MP)

16.

Medborarförslag; nyinkomna

17.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

18.

Eventuella frågor

19.

Eventuella nya motioner och interpellationer

20.

Avskaffande av utmaningsrätt och vårdnadsbidrag

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gotland.se,
att hämtas på Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 18.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av kommunfullmäktiges ärenden.
Visby den 20 november 2010
Björn Jansson
Ordförande
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2010-11-29

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Innehåll


Länsstyrelsens protokoll 2010-11-04

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

Länsstyrelsen i
Gotlands län

PROTOKOLL
2010-11-04
Dnr: 201-2464-10

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den
4 november 2010 till och med den 31 oktober 2014
Kommun: Gotland
Parti: Centerpartiet
Ny ersättare: Olof Pettersson
Avgången ersättare: Åsa Larsson
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot

Ersättare

Eva Nypelius
Inger Olofsson
Kerstin Löfgren-Dahlström

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anna-Karin Hellström
Jonas Niklasson
Börje Bendelin
Maud Fyrenius
Bibbi Olsson
Kjell Genitz
Andreas Nypelius
Olof Pettersson *)

Norra
Ledamot

Ersättare

Anna Andersson
Lars Thomsson
Alexander Jansson
Anders Larsson
Eva Engström

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anna-Karin Hellström
Jonas Niklasson
Börje Bendelin
Maud Fyrenius
Bibbi Olsson
Kjell Genitz
Andreas Nypelius
Olof Pettersson *)

Södra
Ledamot

Ersättare

Pär Stenegärd
Karl-Johan Boberg
Hans Klintbom
Stefan Nypelius
Kerstin Kalström
Eva Gahnström
Ola Lindvall

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anna-Karin Hellström
Jonas Niklasson
Börje Bendelin
Maud Fyrenius
Bibbi Olsson
Kjell Genitz
Andreas Nypelius
Olof Pettersson *)

Bevis utfärdas för den som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen skall ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio
dagar efter dagen för detta beslut.
Morten Spencer
Lena Larsson
Kopia till:
Kommun/landsting
Ny ersättare
Parti

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29
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Utdelning av Ekokommunpriset 2010
Innehåll


Kommunstyrelsens beslut 2010-10-28, § 255



Ledningskontoret 2010-10-07

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2010-10-28

Ks § 255
Innehavare av 2010 års ekokommunpris
KS2010/
- Ledningskontoret 2010-10-07

Ledningskontoret föreslår att Socialförvaltningens returgrupper i Slite och Visby
inom avdelningen för daglig verksamhet ska utses till innehavare av 2010 års
ekokommunpris.
Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.
Kommunstyrelsens beslut


Socialförvaltningens returgrupper i Slite och Visby utses till innehavare av
2010 års ekokommunpris med följande motivering:
Returgrupperna i Slite och Visby inom Socialförvaltningens avdelning för
daglig verksamhet delar 2010 års Ekokommunpris för sitt arbete med att både
utveckla goda rutiner för insamling av återvinningsmaterial och genomföra
det praktiska insamlingsarbetet. Genom att dagligen arbeta i bostadsområdet
respektive på en av kommunens egna, större arbetsplatser både utför och
synliggör man en viktig del av kommunens miljöarbete.

Expedieras:
Samhällsbyggnadsenheten – Helena Andersson
Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsenheten
Handläggare Jonas Nilsson
Diarienr
Datum 2010-10-07

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Ekokommunpriset år 2010
– kommunens interna årliga miljöpris

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












1999 – Barn- och utbildningsförvaltningen.
2000 – Gotlands läns folkhögskola.
2001 – Barn- och utbildningsförvaltningen.
2002 – GotlandsHem.
2003 – Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
2004 – Förskolan Torpet, Barn- och utbildningsförvaltningen
2005 – Förskolorna inom Gråbo rektorsområde 2 & 3, BUF
2006 – Social- och omsorgsförvaltningen.
2007 – Återvinningscentralen i Visby
2008 – Räddningstjänsten
2009 – Energirådgivningen på Stadsarkitektkontoret

Möjligheten att nominera kandidater till Ekokommunpriset
marknadsfördes på sedvanligt sätt genom dels riktade utskick främst till
berörda förvaltningschefer och kontaktpersoner inom samtliga
förvaltningar/bolag. En inbjudan i webbformat lades ut på kommunens
intranät.

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 (3)

Gotlands kommun – Ledningskontoret

Vilka kan nomineras till priset?
Priset delas ut till en arbetsplats inom kommunens förvaltningar som
 har ett aktivt miljöarbete som innebär minskad miljöpåverkan.
 har någon form av miljöredovisning med miljönyckeltal som
visar hur det går från år till år med miljöarbetet.
 har visat upp sitt miljöarbete som ett gott exempel.
Följande tre verksamheter var nominerade till 2010 års Ekokommunpris:
Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorg, Beroendeenheten.
Beroendeenheten har i sin verksamhet varit förutseende och satsat på
biogasbilar, totalt tre stycken under 2010. Dessa bilar beställdes redan
innan någon tankningsstation för biogasbilar var i drift på Gotland.
Beroendeenheten har på så vis bidragit till att skapa efterfrågan på biogas
som bränsle samt visat en vilja att vara med och minska klimatutsläppen
från kommunens verksamheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Utförarandeenhet, avdelning
vatten- och avlopp. Avdelningen har genom sitt målmedvetna
ombyggnadsarbete med olika biogasinstallationer och anslutning av en
biogasledning från reningsverket i Visby till biogasmacken, varit med
och skapat förutsättningar för en fungerande biogasinfrastruktur på
Gotland.
Socialförvaltningen, avdelningen daglig verksamhet – returgruppen
på Visborg. Returgruppen har genom sitt arbete utvecklat goda rutiner
för insamling och bedriver på ett systematiskt sätt denna insamling av
återvinningsmaterial på samtliga avdelningar inom kommunhusen på
Visborg. Returgruppen har på ett föredömligt sätt bidragit till att
förstärka varumärket Ekokommun Gotland inom området
avfall/återvinning.
Bedömning
Ledningskontoret har berett ärendet på Samhällsbyggnadsenheten. I en
första omgång bedömdes om de nominerade uppfyllde kriterierna för
priset. Under beredningen lades förslaget att utvidga den sistnämnda
nomineringen till att gälla även returgruppen i Slite, som arbetar inom
GotlandsHems fastighetsbestånd. I ett andra steg genomfördes en
omröstning med hjälp av poängsättning. Resultatet blev att alla
nominerade förslag bedömdes vara kvalificerade till priset. I andra steget
gick flest poäng till returgrupperna vid Socialförvaltningens avdelning
för daglig verksamhet, som därför sammantaget bedömdes vara en värdig
vinnare av 2010 års ekokommunpris.
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Gotlands kommun – Ledningskontoret

Motivering
Returgrupperna i Slite och Visby inom Socialförvaltnings avdelning för
daglig verksamhet delar 2010 års Ekokommunpris för sitt arbete med att
både utveckla goda rutiner för insamling av återvinningsmaterial och
genomföra det praktiska insamlingsarbetet. Genom att dagligen arbeta i
bostadsområdet respektive på en av kommunens egna, större
arbetsplatser både utför och synliggör man en viktig del av kommunens
miljöarbete.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
 Ekokommunpriset år 2010 går till Socialförvaltningens
returgrupper i Slite och Visby inom avdelningen för daglig
verksamhet.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Per Lindskog

utvecklingsdirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4

2010-11-29

Delårsrapport 2010:2 för Gotlands kommuns
räkenskaper (2010-01-01—08-31)
Innehåll


Kommunstyrelsens förslag 2010-10-28, § 218



För kännedom: Kommunstyrelsens beslut 2010-11-16, § 272



Ledningskontoret 2010-09-29 med delårsrapporten 2010:2



Gotlands kommuns revisorer 2010-10-29; granskning av delårsrapport 2010:2

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-04-06 och 11

Ks §218
Au § 208

Delårsrapport 2010:2
- Delårsrapport
Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och landsting minst en gång under
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning – delårsrapport ‐ för verksamheten från räkenskapsårets
början. Lagen innehåller föreskrifter för rapportens innehåll; den ska innehålla en översiktlig redogörelse för
utvecklingen av verksamheten och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång och vissa i lagen
specificerade upplysningar ska lämnas. Enligt samma lag ska revisorerna bedöma om resultatet i
delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorerna ska avge skriftlig berättelse som
ska biläggas delårsrapporten.

Vid behandlingen av delårsrapport 1:2010 beslöt kommunstyrelsen, förutom förslag till
kommunfullmäktige om revidering av 2010 års budget, att alla nämnder skulle ha målet
att klara ett överskott på 1 % av budget 2010. Sparåtgärder skulle så långt möjligt
tidigareläggas. Pensionsavgångar och annan personalrörlighet skulle utnyttjas.

Ledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari t.o.m. augusti
2010. Verksamhetsåret beräknas visa ett överskott på 43 mnkr. Nämnderna
uppvisar dock ett beräknat samlat underskott på 42 mnkr, där den största enskilda
posten är det beräknade underskottet för hälso- och sjukvårdsnämnden, 48 mnkr.
Kommunstyrelsens beslut


Kommunstyrelsen uttalar att det är angeläget att de medel som står till
förfogande i år för merkostnader eller extraordinära kostnader inför
verksamhetsförändringar 2011 utnyttjas under 2010.



Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

Expedieras:
Regiondirektören och ekonomidirektören

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2010-11-16

Ks § 272
Delårsrapport 2010:2
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 218
- Ledningskontoret 2010-10-29

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att till kommunfullmäktige överlämna
upprättad delårsrapport för perioden januari t.o.m. augusti 2010. Ledningskontoret
har nu föreslagit kompletterande beslut som riktar sig till nämnderna.
Kommunstyrelsens beslut


Alla nämnder ska arbeta med målet att klara ett överskott på 1 % av budget.



Nämnderna ska utnyttja särskilt avsatta omställningsmedel i syfte att varaktigt
förändra och minska verksamheten inför 2011 i största möjligaste mån.



Omställningsarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnden ska innebära att målet
med ekonomisk balans nås 2011.



I budgetarbetet inför 2011 ska buffert på 1 % av nämndernas budget avsättas.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige för kännedom
Regiondirektören och ekonomidirektören

Justerande: Utdragsbestyrkande:

2010-09-28

Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2

Ledningskontoret har upprättat en delårsrapport för perioden januari till
augusti 2010 samt en prognos för helåret. Prognosen visar på ett överskott på
43 mkr vilket är 24 mkr bättre än budget. I jämförelse med månadsrapporten
för april har resultatet minskat med 27 mkr. Hela minskningen beror på den
beslutade budgetrevideringen (KF 2010-06-14, §74) avseende
omställningsåtgärder och vissa tilläggsanslag.
Nämnderna redovisar ett prognostiserat resultat på -42 mkr. Det är något
bättre än i delår 1 då prognosen var -48 mkr för nämnderna.
Vid behandlingen av delårsrapport 1 2010 beslöt kommunstyrelsen att alla
nämnder skulle arbeta med målet att klara ett överskott på 1 procent av budget
2010. I årets budget har endast ett fåtal nämnder avsatt en buffert
motsvarande 1 procent, en försämring mot tidigare år då det var fler som hade
den ambitionen. Årets prognos för nämnderna pekar på ett stort underskott
vilket innebär att bufferten i de flesta fall behöver utnyttjas.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett befarat underskott på -48 mkr. Åtgärder
pågår men bedömningen är att de ekonomiska effekterna inte kommer att slå
igenom 2010 vilket innebär att underskottet kommer att kvarstå i bokslutet.
Även fortsättningsvis är det viktigt med täta dialoger mellan
kommunledningen och hälso- och sjukvårdsnämnden och -förvaltningen för
att följa utvecklingen och åtgärder som vidtas.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
 Alla nämnder ska arbeta med målet att klara ett överskott på 1 procent av
budget.
 Nämnderna ska utnyttja särskilt avsatta omställningsmedel i syfte att
varaktigt förändra och minska verksamheten inför 2011 i största
möjligaste mån.
 Omställningsarbetet i hälso- och sjukvårdsnämnden ska innebära att målet
med ekonomisk balans nås 2011.
 I budgetarbetet inför 2011 ska buffert på 1 procent av nämndernas budget
avsättas.
LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
Regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro P

SE-621 81 VISBY

Visborgsallén 19
Visby

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

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

339-8328

lusgiro

18 97 50-3

Delårsrapport
2 - 2010
Januari-augusti
& helårsprognos

Ledningskontoret

Gotlands kommun delårsrapport 2 - 2010

Innehållsförteckning
Delårsrapport 2 2010 – förvaltningsberättelse .......................... 3
Slutsatser måluppfyllelse............................................................................... 3
Uppföljning av kommunens mål ................................................................... 4
Ekonomi ........................................................................................................ 5
Helårsprognos +43 mkr ............................................................................. 7
Personalkostnader och pensionsavgångar ................................................. 7
Skatteintäkterna förbättrade....................................................................... 8
Hög investeringsvolym.............................................................................. 8
Brukare/kunder ............................................................................................ 10
Processer...................................................................................................... 13
Kostnadsjämförelser inom olika verksamheter ....................................... 16
Samhälle ...................................................................................................... 18
Medarbetare & ledare .................................................................................. 24
Sammanfattning av nämndernas delårsrapporter ........................................ 27
Kommunstyrelsen - Ledningskontoret .................................................... 27
Kommunstyrelsen - Serviceförvaltningen............................................... 27
Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten................................................... 27
Tekniska nämnden................................................................................... 27
Byggnadsnämnden .................................................................................. 28
Miljö- och hälsoskyddsnämnden............................................................. 28
Sammanfattande kommentar samhällsbyggnadsförvaltning................... 28
Kultur- och fritidsnämnden ..................................................................... 28
Barn- och utbildningsnämnden................................................................ 28
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ............................................. 29
Socialnämnden ........................................................................................ 29
Hälso- och sjukvårdsnämnden................................................................. 30
Kommunala bolag ....................................................................................... 31
AB GotlandsHem .................................................................................... 31
Gotlands Energi ....................................................................................... 31
Gotlands Industrihus AB ......................................................................... 31
Sifferdel ....................................................................................................... 32

2

Gotlands kommun delårsrapport 2 - 2010

Delårsrapport 2 2010 – förvaltningsberättelse
Slutsatser måluppfyllelse
Förbättrat utgångsläge genom ökade skatteintäkter
Inför året beräknades skatteintäkter och generella bidrag uppgå till 3 896 mkr,
under året har nya prognoser visat att skatteintäkter och generella bidrag
kommer att uppgå till 3 974 mkr (+78 mkr). Nettokostnadsökningen i perioden
efter justeringar är 2,8 procent. Prognosen för helåret är +43 mkr. Endast ett
fåtal nämnder har avsatt en buffert på 1 procent av budget.
Hög kvalitet och nöjda brukare men dyrare än i riket
Uppföljningen av målen i delårsrapporten visar att kommunens verksamhet
generellt har hög kvalitet. Såväl brukarna som medborgarna är överlag nöjda
enligt de undersökningar som har genomförts. Flera brukarundersökningar
kommer att genomföras under hösten vilket medför att aktuella mätetal
kommer att redovisas i årsredovisningen. Verksamheten i flera fall dyrare än
motsvarande kommungrupp vid en kostnadsjämförelse vilket kan tolkas som
att verksamheten kan effektiviseras ytterligare.
Gotland klarade lågkonjunkturen relativt bra
Gotland klarade sig relativt bra under lågkonjunkturen i jämförelse med andra
delar i landet. Den växande besöksnäringen och den, i förhållande till andra
kommuner, stora offentliga sektorn var bidragande orsaker till detta.
Besöksantalet till ön har varit högre än föregående år mycket tack vare de
senaste årens satsningar på nya internationella marknader.
Antalet folkbokförda ökade och flyttnettot var positivt första halvåret
Antalet folkbokförda ökade med 24 personer under det första halvåret 2010
(till ett invånarantal på 57 245). Födelsenettot var minus 26 medan flyttnettot
var positivt med en ökning av 59 invånare. Den negativa befolkningstrenden
ser ut att ha brutits, även om ökningen hittills i år är blygsam.
Färre anställda och sjunkande sjuktal
Antalet tillsvidare- och visstidsanställda har minskat med 256 personer till
6 084 sedan årsskiftet. Ett hundratal av dessa har bytt arbetsgivare som en
följd av verksamhetsövergångar. Trenden med sjunkande sjukfrånvaro håller i
sig. Sjuktalet låg efter årets första åtta månader på 4,5% jämfört med 4,7% för
samma period 2009. Den senaste medarbetarenkäten visade att medarbetarna
anser att arbetsmiljön överlag är god och att de trivs med sitt jobb.
Förbättringsområden var kompetensförsörjning och kompetensutveckling. En
ny medarbetarenkät genomförs under hösten.
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Uppföljning av kommunens mål
Balanserad styrning och god ekonomisk hushållning
I Gotlands kommun används balanserad styrning som metod för att få
koncernen att arbeta mot samma mål. Det balanserade styrkortet är den metod
som används för att följa upp de mål för Gotlands kommun som pekats ut som
strategiskt viktiga för att bidra till uppnåendet av Vision Gotland 2025.
− Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga
och blir respektfullt bemötta
− Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
− Medarbetare och ledare: Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare
och för en god personalpolitik
− Processerna är samverkande och effektiva
− Samhälle: Gotlands kommun ska bidra till att visionsmålen uppnås och
att Gotlands varumärke stärks
Kommunen ska ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning och i planen för ekonomin ska de finansiella mål som
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges.
Förvaltningsberättelsen i delårsrapport 2 och i årsredovisningen ska innehålla
en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning uppnås.
Inom ramen för kommunens balanserade styrkort får anses att begreppet ”God
ekonomisk hushållning” innefattar en bedömning av målen för samtliga
perspektiv. Framgångsfaktorerna och styrtalen i ekonomiperspektivet
motsvarar de finansiella målen.
I denna delårsrapport har en bedömning gjorts av samtliga perspektiv utifrån
senast kända uppföljning av respektive framgångsfaktor och styrtal. För vissa
av styrtalen sker uppföljning endast 1 gång per år - t ex
medborgarundersökningen, medarbetarenkäten och flera av förvaltningarnas
brukarundersökningar - varför slutlig analys av måluppfyllelse sker i samband
med årsredovisningen för kommunen som helhet samt för respektive
nämnd/förvaltning.
Redovisning per perspektiv
På följande sidor beskrivs resultatet utifrån Gotlands kommuns balanserade
styrkort. För varje framgångsfaktor har en värdering gjorts i vilken grad varje
enskilt styrtal har förverkligats under året som gått. Tanken är att detta ska ge
signaler. Värderingen av hur arbetet går görs med hjälp av signalfärger som
ska tolkas enligt följande:
Grönt: Det här är vi bra på
Gult: Det här vi inte tillräckligt bra på
Rött: Det här är vi inte bra på, åtgärder krävs
För varje signal visas också en trendpil som visar trend jämfört föregående år.
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Ekonomi
För det ekonomiska perspektivet i kommunens styrkort för mandatperioden
2007-2010 gäller följande mål: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv.”
Förbättrat utgångsläge genom ökade skatteintäkter
Inför året beräknades skatteintäkter och generella bidrag uppgå till 3 896 mkr,
under året har nya prognoser visat att skatteintäkter och generella bidrag
kommer att uppgå till 3 974 mkr (+78 mkr). Ny prognos kommer 30
september. Det här har gett kommunen ökade förutsättningar att uppnå önskat
resultat. Årsprognosen visar på ett positivt resultat på 43 mkr.
Fortsatt låg nettokostnadsökning
Nettokostnadsökningen i perioden, efter finansnetto och med hänsyn tagen till
jämförelsestörande poster som reavinster och avgångsvederlag, är 2,8 %.
Under året har reavinster redovisats med 4,8 mkr (2009 31,7 mkr) och
avgångsvederlag är uppbokade med 14,3 mkr. För att göra en korrekt
nettokostnadsjämförelse har hänsyn tagits till dessa poster.
Nämnderna har inte avsatt någon buffert
En av framgångsfaktorerna för att uppnå målet är att nämnderna under
mandatperioden ska bygga upp buffertar i sina budgetramar motsvarande 1 %
av den totala ramen. Av nämnderna är det i år endast kommunstyrelsen,
socialnämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden som avsatt en del av
budgeten till en buffert. Årsprognosen för nämndernas verksamheter
sammantaget pekar på – 42 mkr vilket kan tolkas som att nämnderna inte
lyckats i det arbetet.
Framgångsfaktor
1. Skapa en realistisk
budget där
resultatnivån
långsiktigt uppgår till
2% av
nettokostnaderna

Uppföljning
a) Resultat per år (2007-2010) ca +43,5 mkr
Målet är att uppnå ett resultat på 80 mkr per år.
Prognosen för 2010 pekar på ett resultat på +43
mkr. De tre senaste årens resultat uppgår till +32
mkr (2009), +37 mkr (2008), +62 mkr (2007).
Inklusive årets prognos blir resultatet i
genomsnitt +43,5 mkr per år. Detta är under
målnivån, men ett bra resultat med tanke på att
skatteintäkterna under perioden minskat till följd
av lågkonjunkturen. Målet kommer inte att
uppnås 2010.

Värdering
GULT
Trend Î

GRÖNT
b) Prognos för året +43 mkr
Trend Î
Det årliga målet är att uppnå ett resultat i nivå
med budget. Den ekonomiska prognosen för 2010
visar på ett positivt resultat med +43 mkr. Under
året har prognosen för skatteintäkter och
generella statsbidrag ökat med sammanlagt 78
mkr i förhållande till vad som var känt vid årets
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början. Kommunfullmäktige har därför reviderat
budgeten under verksamhetsåret. Det budgeterade
resultatet är nu +19,5 mkr.
c) Nettokostnadsökning 2,8% i perioden
GRÖNT
Målet är att ökningen ska vara max 3,7 % under
Trend Ô
mandatperioden. Nettokostnadsökningen 2009
var 2,0 % och motsvarande siffra för 2008 var 3,6
% och 2007 4,5 %.
d) Strukturella besparingar genomförs inom
ramen för Struktur 2007 med minst 120 mkr
I den strategiska planen och budgeten har
omfattande besparingar lagts ut under
mandatperioden. Sista delen av besparingarna
inom ramen för Struktur 2007 kommer att läggas
ut på nämnderna i budgeten för 2011.
2. Nämnderna ska
Få nämnder har en buffert i sin budgetram
verka för god
Enligt målet ska respektive nämnd ha en buffert
ekonomisk
motsvarande 1 % av budgetramen senast 2010.
hushållning genom att I årets budget har endast ett fåtal nämnder avsatt
införa buffertar inom en buffert motsvarande 1 %, en försämring mot
sina budgetramar
tidigare år då det var fler som hade den
ambitionen. Årets prognos för nämnderna pekar
på ett underskott på -42 mkr vilket innebär att
bufferten i de flesta fall behöver utnyttjas.
3. Egenfinansiera
Investeringar egenfinansieras under 2010
nyinvesteringar
Prognosen för helåret är att investeringarna i
(avseende
skattefinansierade verksamheter blir drygt
skattefinansierad
265 mkr. Dessa finansieras av avskrivningar,
verksamhet)
avsättningar och försäljningsinkomster.
4. Amortera på
Amorteringar på låneskulden med 13 %
låneskulden
Målet är att amortera 3 % per år under
(avseende
mandatperioden. Under perioden jan - aug 2010
skattefinansierad
har amorteringar gjorts med 48,8 mkr (13%) och
verksamhet)
prognosen för helåret är 51,3 mkr. Skulden
uppgick till 370 mkr vid årsskiftet.
5. Trygga framtida
Osäkert om avsättning kan ske för pensioner
Inga avsättningar för att trygga framtida
pensioner
pensioner har skett hittills under året och det är
osäkert om någon avsättning kommer att ske.
Totalt uppgår medel i pensionsportföljen till 100
mkr. Vid mandatperiodens slut ska
pensionsportföljen uppgå till 150 mkr för att de
framtida pensionerna ska anses ha tryggats.
6. Väl fungerande
Den ekonomiska styrningen fungerar bra
ekonomisk styrning & Förvaltningarna upplevde vid den senaste
uppföljningen (20091231) att kommunledningens
uppföljning
ekonomiska styrning fungerade bra.
Styrprocessen har gjorts tydlig och införande av
dialoger har varit positivt. Det finns dock fortsatta
problem med den ekonomiska styrningen i hälso-
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Trend Ò
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Trend Ô

GULT
Trend Î
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och sjukvården. Ny uppföljning görs vid
årsskiftet.

Helårsprognos +43 mkr
Den ekonomiska prognosen för 2010 visar på ett positivt resultat med +43 mkr
vilket är bättre än det budgeterade resultatet på +19 mkr, dock är det sämre än
prognosen i samband med delårsrapport 1 då prognosen pekade på +70 mkr.
Orsaken till det relativt lågt budgeterade resultatet är att kommunen
fortfarande påverkas av lågkonjunkturen med minskande skatteintäkter som
följd. Om man jämför med 2009 så ser läget dock bättre ut. Årsprognosen för
skatteavräkningen har under året successivt förbättrats. Enligt den senaste
skatteprognosen från augusti kommer skatteavräkningen att bli +60 mkr.
Totalt för skatteintäkter och bidrag beräknas budgetavvikelsen bli -2 mkr
jämfört med reviderad budget. Nästa skatteprognos kommer i slutet av
september.
Nämnderna redovisar i sina prognoser totalt ett underskott med –42 mkr mot
budgeten. Detta är ungefär samma nivå som prognosen efter delår 1 (–44
mkr). Tre av nämnderna redovisar negativa prognoser, hälso- och
sjukvårdsnämnden (–48 mkr), tekniska nämnden (-5 mkr) samt barn- och
utbildningsnämnden (–5 mkr). Ledningskontoret (+5 mkr), socialnämnden (+8
mkr) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (+2 mkr) förväntar sig
överskott mot budget. Övriga nämnder se bilaga.
Resultatet för perioden är +58 mkr bl a beroende på att semesterlöneskulden
har minskat. Nämndernas budgetavvikelse för perioden uppgår till -5 mkr.
Få nämnder väntas enligt prognosen uppnå målet att klara ett överskott
motsvarande 1 procent av budgeten. För att uppnå styrkortets framgångsfaktor
angående buffertkrav krävs att nämnderna tar hänsyn till det i budgetarbetet
inför 2011.
Personalkostnader och pensionsavgångar
Totalt har antalet tillsvidare- och visstidsanställda minskat med ca 256
personer (inkl verksamhetsövergångar) sedan årsskiftet. Ett hundratal av dessa
har bytt arbetsgivare som följd av verksamhetsövergång. Verksamhetsövergången gäller personlig assistans för vuxna i Visby. Barn- och
utbildningsförvaltningen har minskat med 22 personer p g a ett sjunkande
elevantal. I samband med det pågående omställningsarbetet inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har antalet tillsvidareanställda medarbetare minskat
med 31.
Löneöversynen för 2010 beräknas bli klar i oktober.
Under perioden uppgick pensionsavgångarna till 102. De flesta ligger i de tre
stora förvaltningarna.
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Skatteintäkterna förbättrade
Totalt för skatteintäkter och bidrag uppgår den prognostiserade
budgetavvikelsen till +13 mkr för helåret. För delåret är utfallet +128,9 mkr i
jämförelse med 2009. Augustiprognosen från SKL för kommunalskatteavräkningen innebar en förbättring jämfört med föregående prognos från april.
Kostnaden för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar beräknas för helåret
bli ca 25 mkr lägre än budgeterat. Förklaringen är dels de lägre avgifterna för
yngre och äldre medarbetare dels sänkta premier för
kollektivavtalsförsäkringarna.
Pensionskostnaderna ökar mer än budgeterat och prognostiseras för helåret till
252 mkr vilket ger budgetavvikelse på -6 mkr. Kostnaden för
semesterlöneskuldens förändring på årsbasis beräknas till 10 mkr och bidrar
med en positiv budgetavvikelse på 5 mkr.
Reavinsterna för helåret uppskattas till 27 mkr och ger då en positiv
budgetavvikelse med 17 mkr. Räntekostnaderna för den långfristiga
upplåningen på årsbasis prognostiseras till 23 mkr vilket är 5 mkr lägre än
budgeterat. Den genomsnittliga räntan på låneportföljen i slutet av augusti
uppgick till 3,59%. Under perioden har låneskulden amorterats med 51 mkr
och uppgår till 600 mkr.
Hög investeringsvolym
Den totala investeringsbudgeten för 2010 inklusive kompletteringsbudget
uppgår till 383 mkr. Detta är en hög investeringsvolym. Nettoinvesteringar har
skett med 165 mkr för perioden, cirka 43% av den totala investeringsbudgeten.
Enligt nämndernas/förvaltningarnas uppskattning kommer cirka 326 mkr
(exklusive Klostergården) att ha utnyttjats till årsskiftet – se tabell nedan.
Ledningskontorets bedömning är dock att investeringarna för helåret blir något
lägre, runt 300 mkr. Av dessa avser knappt 230 mkr skattefinansierade
investeringar.
Fastighetsförsäljningar uppgår till och med augusti till 6,5 mkr. Reavinsten
uppgår till ca 5 mkr. Under året kommer ett antal försäljningar att ske till ett
beräknat värde av 35 mkr.
Pågående byggprojekt är bland annat Klostergården i Roma, Kilåkern i Slite,
Romaskolan och Stenkyrka skola samt stora investeringar i VA-verksamheten
såsom Slite reningsverk och utbyggnad av VA-nät i Hangvar och Tofta.
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Investeringsprognos för helåret 2010 enligt nämnder/förvaltningar (mkr)
Förvaltning
LK
RT
SF
SAK
MHK
KFF
BUF
GVF
SOF
HSF
TF egna inv
TF inv. andra förv
Totalt skattefinansierade inv.
TF affärsdrivande**
Totalt samtliga investeringar

Investeringsbudget Förbrukat 31/8
18,4
6,2
5,0
4,1
33,3
8,0
0,4
0,1
0,3
0,1
3,3
1,1
9,4
3,2
7,2
2,5
6,2
1,4
34,1
18,2
100,6
38,9
59,7
39,9
277,9
123,7
105,4
41,2
383,3
164,9

Prognos helår
18,4
5,0
28,5
0,4
0,3
5,8
9,4
7,2
4,0
34,1
82,8
69,3*
265,2*
71,0
336,2*

* Klostergården ingår med 10,3 mkr i prognos helår, budget finns inte upptagen då den säljs
efter färdigställande.
** Affärsdrivande verksamhet: VA-verksamhet, avfallshantering, hamnar.
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Brukare/kunder
För brukar/kundperspektivet i kommunens styrkort för mandatperioden 20072010 gäller följande mål: ”Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet,
känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta.”
Fler brukarundersökningar i höst
Eftersom flera förvaltningar genomför brukarundersökningar under hösten,
presenteras en heltäckande bild av resultaten i årsredovisningen.
Elever och föräldrar är nöjda med tillgänglighet och kvaliteten på tjänster
inom förskola och grundskola.
Hälso- och sjukvården uppfyller de nationella vårdgarantierna (tillgänglighet
och tillgång till åtgärd/operation) och ligger på eller klart över
riksgenomsnittet förutom tillgängligheten till ortopedi och ögonsjukvård.
Antalet sökande på akutmottagningen har fortsatt att öka och behovet av
vårdplatser under sommaren har varit större än vanligt.
Brukare från kommunens verksamheter fortsätter att övergå till externa
utförare. Till exempel visar samtliga kommunala vårdcentraler att antalet
patienter minskat.
Servicegarantier
Utöver de nationella garantierna finns ett 25-tal garantier för kommunens
tjänster, varav 17 inom Socialtjänsten samt ett antal inom
Serviceförvaltningen. En heltäckande bild av i hur hög grad garantierna
uppnås, presenteras i årsredovisningen.
Stadsarkitekt kontoret uppfyller inte som tidigare sina servicegarantier. Detta
kan hänföras till den stora omorganisationen och flytten till Visborg.
Flera förvaltningar beskriver att de har utvecklat tekniska lösningar för att
ytterligare förbättra tillgänglighet och kvaliteten på sina tjänster.
Framgångsfaktor
1. Inhämta & förstå
brukarnas/kundernas
behov

Uppföljning
Värdering
a) Flertalet förvaltningar kartlägger löpande GULT
Trend Î
brukarnas behov
Omfattningen är i stort densamma som tidigare
år. Ny uppföljning sker i samband med
årsskiftet.
b) Andelen barn som lever i socialt och
ekonomiskt utsatta familjer synes öka
Andelen barn och ungdomar som anmäls till
individ- och familjeomsorgen (+18%), beslut
om tvångsvård (+16%) samt andelen barn i
hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd (+4,8
%) har ökat. Antalet ungdomar i åldern 15–17
år som polisanmälts för brott har också ökat
(+10%) och andelen flickor har ökat i denna
grupp.
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2. Ge
brukarna/kunderna
möjlighet till
inflytande

3. Göra
brukarna/kunderna
nöjda med
tjänsternas kvalitet
Mäts genom
”nöjdkundindex”.
Enligt SCB:s
kvalitetsindex kan
värdena tolkas på
följande sätt:
- över 75 = mycket
nöjd
- 56-75 = nöjd
- 40-55 = mindre
nöjd
- under 40 =
missnöjd

Brukarna/kunderna är i huvudsak nöjda
med inflytandet
Inom samtliga områden där nöjdheten med
inflytandet på tjänsterna har mätts, är
brukarna/kunderna i huvudsak nöjda. Detta
gäller elever inom grundskola, gymnasieskola
samt föräldrar inom förskola och
familjedaghem. Patientenkäter i sjukvården
visar att delaktigheten kan förbättras, dock är
den bättre än i andra landsting. Brukare är nöjda
med inflytandet inom äldreomsorg men mindre
nöjda med inflytandet inom omsorg om
funktionshindrade och individ- och
familjeomsorg.
a) Utbildning och kultur
Elever och föräldrar är nöjda eller mycket nöjda
med kvaliteten i skolan - föräldrar i förskola
(82) elever i årskurs 5 (73) elever i årskurs 8
(61), föräldrar i fritidshem (75)
Brukarundersökningar inom Gymnasie- och
vuxenutbildningen genomförs under hösten.
b) Vård och omsorg
Nationella patientenkäten visar på ett gott
förtroende för primärvården, i stort i paritet med
riket. De privata visar ett något bättre resultat än
den offentliga primärvården.
Patientenkäten från habilitering/rehabilitering
resultat visar även tillfredställande resultat och
följer riksgenomsnittet.
Socialförvaltningens årliga övergripande
brukarundersökning genomförs under hösten.
c) Samhällsbyggnad
Stadsarkitektkontoret
Inga mätningar har genomförts
Tekniska förvaltningen
Interna kunder är nöjda med
fastighetsförvaltningen (58)
Kollektivtrafikens kundnöjdhet visar en tydlig
ökning.

4. Göra
brukarna/kunderna
nöjda med
tillgängligheten till
tjänsterna

d) Administration
Lk genomför mätning under hösten.
Sf har mycket nöjda eller nöjda kunder (57 –
82) inom alla enheter utom måltidverksamheten
(54).
a) Utbildning och kultur
Alla barn har fått plats i förskoleverksamhet
inom 4 månader.
För att komma in i särskolan krävs utredningar.
5 av 12 utredningar har genomförts inom
överenskommen tid.
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Färre elever kommer in på gymnasiet på sitt
förstahandsval i jämförelse med riket.
b) Vård och omsorg
Sjukvårdens tillgänglighet mäts enligt
nationella kriterier för vårdgarantin
(0, 7, 90 dagar)
0 - Kontakt med primärvården samma dag:
Telefontillgänglighet i riket 89 % och på
Gotland 88 %
7 - Läkarbesök i primärvården inom sju
dagar: i riket 92 % och på Gotland 96 %
90 - Besök i specialiserade vården(första
besök): I riket 87 % och på Gotland 93 %
90 - Behandling påbörjad inom 90 dagar:
Åtgärd/operation i riket 87 % och på Gotland
92 %

GRÖNT
Trend Î

Socialtjänstens tillgänglighet mäts i tid - från
handläggning till verkställighet av insatsen.
GULT
Inom daglig verksamhet för pers med demens
Trend Ô
har 10 beslut av 51 inte fått sin insats enligt
överenskommen tid (3 mån.)
LSS för vuxna: 18 av 37 har fått vänta längre än
3 mån.
LSS för barn: 24 av 38 har fått vänta längre än 3
månader
Olika typer av boende har erbjudits enligt
överenskommen tid.
Verksamheterna har inte redovisat om de
uppfyller sina garantier (17) .
c) Samhällsbyggnad
Uppfyllda servicegarantier
Räddningstjänst
Garantier för förebyggande arbete uppfylls.
Att nå Gotlands befolkning inom 30 minuter
med rätt antal och rätt kompetens uppnås i
Visby, men ej med deltidsstyrkorna på landet.
Stadsarkitektkontoret
Genomgående lägre grad av måluppfyllelse
sedan förra mätningen med undantag för
garantin för eldstad och rökkanaler
Tekniska förvaltningen
Inga redovisningar av garantier
d) Administration
LK genomför mätning i höst.
SF: Kommunarkivet och växeln uppfyller
målen i garantin, men överförmyndare och
patientnämndens kansli når inte sina mål fullt
ut.
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Processer
För processperspektivet i kommunens styrkort för mandatperioden 2007-2010
gäller följande mål: ”Processerna är samverkande och effektiva.”
Kunskap om verksamheternas resultat
Det är en utmaning för alla att hitta relevanta och rättvisande mått som
beskriver processernas effektivitet (produktivitet och kvalitet). Flera
förvaltningar arbetar aktivt och deltar i nationella nätverk för att få fram
mätetal.
Hälso- och sjukvården presenterar, inte tidigare redovisade resultat från
mätningar som ger värdefull information för centrala beslut t ex hälsopolitiskt
åtgärdbar dödlighet (diagnoser o dödsorsaker som anses möjliga att påverka
med hälsopolitiska insatser), sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet
(diagnoser som är möjliga att påverka med medicinska insatser, tidig upptäckt
o behandling) och undvikbar slutenvård (bra omhändertagande inom öppna
vården, så att man kan hindra ”onödiga” inläggningar på sjukhuset).
Grundskolans resultat har förbättrats också i jämförelse med riket enligt en
skolverkets uppföljning (SALSA) och SKL:s Öppna jämförelser.
Gymnasieskolans resultat ligger fortfarande över riksgenomsnittet.
Tendensen är att verksamheternas kvalitet ökar samtidigt som kostnaderna
ökar i jämförelse med andra kommuner. En mer detaljerad och heltäckande
bild av kvalitet och kostnader redovisas i årsredovisningen.
Serviceförvaltningen presenterar data som tydligt visar konsekvenserna av att
antalet medarbetare blir färre, t ex har antalet löneberäkningar hittills i år
minskat med c:a 5000.
Framgångsfaktor
1. Etablera och
utveckla arbetet
med processer

Styrtal & kommentar
Huvudprocesserna identifierade och kartlagda i
stor uträckning
Åtta förvaltningar angav i årsredovisningen 2009
att de har identifierat och kartlagt sina viktigaste
processer i stor utsträckning. Fortsatt fokus behöver
läggas på att utveckla relevanta mätetal och
redovisa utfall från processerna.
Styrprocessen i form av den balanserade styrningen
och de strategiska nätverken anses fungera bra för
kommunen som helhet. Förvaltningarna upplever
att styrprocessen gjorts tydlig och att införande av
dialoger har varit positivt. Under 2008-09 har
omfattande arbete ägnats åt att förankra och
integrera Gotlands nya vision och
varumärkesplattform i kommunens styrkort. Målet
är att i princip samtliga medarbetare ska ha tagit del
av den s.k. lärkartan vid årets slut. Samtliga
styrkort inom kommunen ska då också ha anpassats
till den nya visionen.
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Effektiva
processer

a) Förskola. Personaltätheten är högre än i riket,
kostnaderna per barn har ökat och är nu högre än i
riket enligt Skolverkets statistik.

GULT
Trend Ô

b) Grundskolan. Personaltätheten och kostnaderna GULT
Trend Î
per elev är fortvarande högre än i riket. I
Skolverkets uppföljning (Salsa) har resultaten
förbättrats sedan föregående mätning och I SKL:s
resultatrankning har verksamheten klättrat från 218
till plats 138. Kostnader för fritidshem är mycket
högre än i riket.
GULT
c) Gymnasier o vuxenutbildning. Andelen
Trend Î
behöriga till högskolan, andel med slutbetyg och
slutbetygens medelvärde är högre än i riket.
Lärartätheten i gymnasiet är över riksnivån.
Kostnaderna per elev är fortfarande högre än i riket.
d) Hälsopolitiskt åtgärdbar dödlighet (diagnoser o
dödsorsaker som anses möjliga att påverka med hälsopolitiska
insatser)

RÖTT
Trend -

Gotland ligger näst sämst i riket, men har
förbättrats sedan 2000-2003
e/Sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet
(diagnoser som är möjliga att påverka med medicinska insatser,
tidig upptäckt o behandling)

GRÖNT
Trend -

Gotland ligger något bättre än riksnivån och
förbättrats betydligt sedan 2000- 2003
f) Undvikbar slutenvård (bra omhändertagande inom
öppna vården, så att man kan hindra ”onödiga” inläggningar på
sjukhuset)

RÖTT
Trend -

Gotland ligger näst sämst i landet
g/ Läkemedelsanvändning
Av Gotlands 80 åringar och äldre har 8,6 %
föreskrivits 10 eller fler läkemedel. Motsvarande
värde i riket är 11,1 %. Gotland har bästa resultat
av alla landsting i landet.

GRÖNT
Trend -

i) Äldreomsorg. Kostnaderna per invånare är lägre VITA fält
än i riket. Flera resultat redovisas i
årsredovisningen.
j) Omsorg om funktionshindrade. Kostnaderna är VITA fält
något över riket för insatser enligt LSS och LASS.
k) Individ- och familjeomsorg. Kostnaden per
VITA fält
invånare har ökat i jämförelse med andra
kommuner
Antal placeringar av barn- och ungdomar har ökat
och kostnader per placering har ökat.
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l) Samhällsbyggnad. Få relevanta resultat, men de
Tekniska avdelningarnas kostnader ligger något
högre än jämförbara kommuner/landsting.

VITA fält

Förbrukning av vatten, värme och el ligger på
genomsnittet eller lägre än jämförbara landsting.
m)

3. Fungerande
gränssnitt mellan
förvaltningar

Administration
LK redovisar inte några resultat.
SF: målet 550 löneberäkningar/årsarbetare har inte
uppnåtts
Gränsöverskridande processer utvecklas
Det är ett mönster i kommunen att allt fler
utvecklar gränssnitt över förvaltningsgränserna.
SOF och HSF, BarnSam och Finsam är exempel
där det pågår aktivt förbättringsarbete. Slöseri
identifieras och möjligheten att resurseffektivisera
ses över.
I uppföljning i samband med årsredovisningen
rapporterades följande:
a) Samhällsbyggnad: Fortsatt förbättrad samverkan
mellan samhällsbyggnadsförvaltningarna.
Samarbetet med Länsstyrelsen kan dock utvecklas
ytterligare liksom samarbetet inom kommunen när
det gäller lokalförsörjning.
b) Utbildning och kultur: Utvecklat positivt
samarbete mellan utbildnings- och
kulturförvaltningarna. Gränssnitten mot vård och
omsorg är kända och fungerar bra. Samarbetet
kring lokalfrågor och regional utveckling behöver
förbättras.
c) Vård och omsorg: Samarbetet mellan vård- och
omsorgsförvaltningarna har utvecklats men behöver
förbättras avseende psykiatri. Vidare har samarbetet
med andra förvaltningar och aktörer blivit bättre i
frågor kring barn och unga genom nätverket
BarnSam. Andra positiva samarbeten finns inom
Finsam och Tryggare Gotland. Bättre samarbete
eftersträvas i byggprocesser.
d) Administration: Samarbetet fungerar bra i
styrprocessen samt mellan ledningskontoret och
förvaltningarna. Samarbetet mellan beställarna och
serviceförvaltningen måste utvecklas.
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Kostnadsjämförelser inom olika verksamheter
Jämförelserna för de primärkommunala verksamheterna utgår ifrån Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) statistiksammanställning ”Vad kostar
verksamheten i din kommun – bokslut 2009”. Jämförelserna är t ex kostnad
per barn/elev samt kostnad per invånare. Jämförelserna är dels mot ovägt
riksgenomsnitt och dels mot en kommungrupp med invånarantal över 25 000.
Beträffande hälso- och sjukvårdens kostnader sker jämförelser från material
enligt Nysam rapport Nyckeltal 2009. Följande landsting deltar i Nysams
ekonomirapport: Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland,
Kronoberg, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västmanland samt Västra
Götaland.
1. Hälso- och sjukvården
Tabellen visar nettokostnad inklusive läkemedelskostnad per invånare för
några huvudverksamheter inom hälso- och sjukvården.
Verksamhet

(1)
Somatiska vården
Primärvården
Psykiatriska vården
Tandvård
Politisk verksamhet
(nämnd)
Övr hälso- och
sjukvård
Övrigt
Total nettokostnad

Gotland Genomsnitt
för Nysamlandstingen

Avvikelse
Belopp

Avvikelse Merkostnad
(%)
(4) x antal
invånare
(mkr)
(5)
(6)
17%
121,0
-14,4%
-39,3
7,6%
8,1
-14,2%
-5,6
2,9%
0,3

(2)
14 586
4 074
2 005
585
175

(3)
12 471
4 760
1 863
682
170

(4)
2 115
-686
142
-97
5

2 001

1 750

251

14,3%

14,4

1 494
24 920

1 355
23 051

139
1 869

10,3%
8,1%

8,0
106,9

Den totala nettokostnaden för hälso- och sjukvården på Gotland är cirka 8
procent högre än genomsnittet för Nysam-landstingen. Omräknat med hänsyn
till antalet invånare år 2009 på Gotland (57 221) motsvarar detta en
merkostnad på cirka 107 mkr. Merkostnaden för den somatiska vården är
drygt 120 mkr. Primärvården har en kostnad som är lägre än genomsnittet för
landstingen.
Kostnadsutvecklingen inom Nysam-landstingen mellan 2006 – 2009 ligger
mellan 7 och 18 procent. Gotlands kostnadsutveckling ligger bland de lägsta
med 9 procent.
I systemet för kommunalekonomisk utjämning har Gotlands kommuns
bidrag/avgifter för landstingsverksamheten på Gotland försämrats under
senare år.
Kostnadsutjämningsavgiften har ökat 2005-2010 från -6 mkr till -27 mkr och
strukturbidraget har minskat från 103 till 82 mkr under samma period. Vid
bedömning av strukturbidraget tillkommer att detta inte indexuppräknas trots
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ökning av landstingsprisindex med cirka 10 procent 2005-2010. Dessa
bidragsförsämringar på totalt 43 mkr bidrar till kommunens ökade svårigheter
att finansiera verksamheterna. De försämrade bidragen belastar dock inte
hälso- och sjukvården direkt då bidragen är generella och utbetalas
tillsammans med skatteintäkterna till finansförvaltningen.
2. Sammanställning övriga områden
En sammanställning av kostnaden i Gotlands kommun i jämförelse med
liknande kommuner (kommungrupp; övriga >25 000 invånare) samt landsting
som ingår i Nysam, redovisas i tabellen nedan. Nedanstående tabell avser både
kommunal verksamhet och enskild verksamhet. En mer genomarbetad
kostnadsjämförelse kommer att redovisas i årsbokslutet.
Verksamhet

Gotland kr
2009

Kommun- Avvikelse Avvikelse
Ovägt
grupp, kr
kr 2009 % 2009 medelvärde
2009
hela riket
2009
110 516
13 948
12,6%
112 124
84 472
9 529
11,3%
87 958
33 231
15 213
45,8%
34 673
95 509
8 395
8,8%
100 294

Förskola kr/barn
124 464
Grundskola kr/elev
94 001
Fritidshem kr/barn
48 444
Gymnasium
103 904
kr/elev
IFO kr/inv
3 369
3 022
347
ÄO kr/inv
10 263
11 140
-877
Sjukvård kr/inv
24 920
23 051*
1 869
*Jämförelse Nysam-landsting, se ovanstående tabell
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Samhälle
För samhällsperspektivet i kommunens styrkort för mandatperioden 20072010 gäller följande mål: ”Gotlands kommun ska bidra till att visionsmålen
uppnås och att Gotlands varumärke stärks.”
Gotlands kommun blir Region Gotland
Den 1 januari 2011 träder en ny lag om regionalt utvecklingsansvar i kraft som
fastställer den ordning som funnits sedan 1998. Genom regionbildningen
tydliggörs att Gotlands kommun, förutom de primärkommunala uppgifterna
och landstingsuppdraget, även kommer att ansvara för det regionala
utvecklingsarbetet inom regionen. Region Gotland kommer även att få en ny
logotyp och flagga.
Gotland klarade lågkonjunkturen relativt bra
Gotland klarade sig relativt bra under lågkonjunkturen i jämförelse med andra
delar i landet. Den växande besöksnäringen och den, i förhållande till andra
kommuner, stora offentliga sektorn var bidragande orsaker till detta.
Besöksantalet till ön har varit högre än föregående år mycket tack vare de
senaste årens satsningar på nya internationella marknader. Marknadsföring och
försäljning av Gotland på nya säsonger börjar också få effekt.
Bostadsbyggandet på Galgberget i Visby har påbörjats och de första
hyresgästerna har flyttat in.
Antalet folkbokförda ökade och flyttnettot var positivt första halvåret
Antalet folkbokförda ökade med 24 personer under det första halvåret 2010
(till ett invånarantal på 57 245). Födelsenettot var minus 26 medan flyttnettot
var positivt med en ökning av 59 invånare. Den negativa befolkningstrenden
ser ut att ha brutits, även om ökningen hittills är blygsam.
Utveckling mot ett ekologiskt hållbart samhälle
När det gäller utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle har flera
förbättringar skett. Kommunen är en stor konsument på Gotland och påverkar
genom att välja miljöanpassade varor och tjänster. I september invigdes
kollektivtrafikens biogasbussar samt Gotlands första biogasmack. Det finns
också en målsättning att fortsätta utbyggnaden av vindkraft, på land och i
havet, med målet att det på Gotland i framtiden byggs 500 vindkraftverk.
Varumärket Gotland och insatser för fler invånare
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2008 att anta Vision Gotland 2025,
Regionalt tillväxtprogram och varumärkesplattformen för Gotland. Som en
följd av detta pågår implementeringen av dessa i såväl kommunen,
näringslivet som i föreningslivet. Arbetet har fortskridit som planerats och
under året har flera avgörande steg tagits i denna process. Tillväxt Gotland och
Gotlands Turistförening bedriver under året ett projekt som syftar till att stärka
varumärket Gotland samt attrahera fler invånare.

18

Gotlands kommun delårsrapport 2 - 2010

Systemskifte påbörjas i tillväxtarbetet
För att öka effektiviteten i det företagsfrämjande systemet samt i den
gotländska destinationsmarknadsföringen har Gotlands kommun påbörjat ett
strukturellt förändringsarbete. Kommunstyrelsen beslutade i augusti att anta en
ny modell för arbetet som bygger på en kombination av upphandling och egen
regi, istället för bidrag till organisationer. Det som skal upphandlas är främst
de verksamheter som nu bedrivs av Tillväxt Gotland och Gotlands
Turistförening. Det som inte bedöms vara lämpligt eller ändamålsenligt att
upphandla får däremot hanteras i egen regi. I denna modell får Almi också en
samordnande funktion för företagsrådgivning och –finansiering, med ett
uppdrag att utveckla en kundvalsmodell för privata konsulter för
företagsrådgivning.
I nedanstående uppföljning grundar sig många siffror på tidigare
undersökningar/mätningar. Mer aktuella mätetal kommer att redovisas i
årsredovisningen.
Framgångsfaktor
1. Fler
medborgare
Nöjda
medborgare

Uppföljning
Värdering
a) Antalet folkbokförda ökade med 24 personer
under det första halvåret 2010 (till ett invånarantal GULT
Trend Î
på 57 245). Födelsenettot var – 26 medan
flyttnettot uppgick till +59. Den negativa
befolkningstrenden ser ut att ha brutits, även om
ökningen under år 2009 är blygsam.

b) Medborgarupplevelse
Medborgarna gav i undersökningen 2008 livet på
Gotland höga betyg, betygsindex 64, (66 år 2006,
64 år 2005). De är speciellt nöjda med miljön,
fritidsutbudet och det kommersiella utbudet. Det
*Medborgarunder som är viktigast att förbättra är möjligheter till
sökning hösten
bostäder, arbete, utbildning och kommunikationer.
2008, enligt
SCB:s
Upplevelsen av kommunens verksamheter som
kvalitetsindex kan helhet har sjunkit något, index 48 (49, 49).
värdena tolkas på Däremot var medborgarna mycket nöjda eller
följande sätt:
nöjda med alla verksamheter utom stödet till
utsatta personer, äldreomsorgen, gator och vägar
– över 75 =
mycket nöjd
samt Fritid-Idrott.
– 56-75 = nöjd
– 40-55 = mindre Fortfarande var medborgarna missnöjda med
nöjd
möjligheterna till inflytande på kommunens
verksamheter och beslut i Gotlands kommun som
– under 40 =
missnöjd
fick lägre nivå än tidigare, 34 (36, 37) Speciellt
Skala 1-100
avses påverkansmöjligheter och förtroende.
Tillgänglighet och Information-öppenhet fick
emellertid bättre betyg.
2. Förutsättningar a) Färre sysselsatta men högre andel än i riket
Antalet sysselsatta minskade 2009 jämfört med
ska finnas för
”rekordåret” 2008 och 2007,uppgående nu till 28
tillväxt och
700 i runda tal (arbetskraftsundersökningarna
sysselsättning i
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Trend Î

GRÖNT
Trend Ô
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privat sektor
genom att ett
positivt
företagsklimat
skapas

AKU är urvalsbaserade och har viss osäkerhet),
men andelen sysselsatta var år 2009 liksom 2008
tydligt högre än riksgenomsnittet.
Sysselsatta 15-74 år (AKU), 1000-tal efter region,
anknytningsgrad till arbetsmarknaden, proc. av
bef/SCB
2007
Gotland antal
29,4
Gotland procent av
bef
68,3

2008
30,9

2009
28,7

71,7

66,1

Riket procent
av bef

66,4

64,3

66,4

b) Företagsklimatet får fortsatt låg ranking
RÖTT
Svenskt Näringslivs mätning 2010 ger en
Trend Î
sammanfattande ranking som innebär att
kommunen ökar marginella 1 plats till 234 av 290
kommuner. På s.k. objektiva mått (faktorrankingar
dvs. skatt, företagande, entreprenader mm) ökade
kommunen sedan föregående mätning. Vi ökade
också i fråga om attityder till företagande inom
skolan (84 placeringar) och värderingen av
kommunpolitikers attityder (16) resp. av
kommunens service till företagen (13); i gengäld
visade undersökningen försämringar visavi
tillämpning av lagar o regler, arbetskraft och
infrastruktur i form av vägnät, tåg(!) o tele.
Sammanfattande omdömet om företagsklimatet
bland de företagare som tillfrågats i
enkätundersökningen försämrades till ranking 265
(minus 7).
c) Fortsatt många nystartade företag
Antalet nystartade företag 2009 per 1000 invånare
(16-64 år) var 11,7 på Gotland jämfört med 10.0
genomsnitt i riket. Antalet nystartade företag per
invånare var även under 2009 och 2008 högre än i
riket.

GRÖNT
Trend Î

RÖTT
d) Låg bruttoregionalprodukt jämfört riket
Ekonomisk tillväxt mätt som bruttoregionalprodukt Trend Î
per invånare uppgick till 78 % av riksnivån vid
senaste mätningen som genomfördes år 2006.
e) Verksamhet i alternativ regi ökar svagt
GRÖNT
När det gäller andel av kommunens verksamhet
som bedrivs i alternativ regi har köp av verksamhet Trend Î
ökat från 12,8% till 14,4 % av kommunens totala
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kostnader. 2009. Helårseffekter av genomförda
upphandlingar under 2009 samt planerade under
2010 kommer att öka andelen ytterligare men i
vilken grad är svår att förutspå. Den införda
utmaningsrätten har bidragit till möjligheterna att
stödja direktiven och öka takten.
f) Skattekraften låg jämfört med riket
Skatteunderlaget uppgår enligt senaste uppgifter
avseende 2010 till 86 % av rikssnittet, i stort som
tidigare år. (Källa Regionfakta)
3. En långsiktigt a) Rekord i antal färjepassagerare
hållbar trafik till Färjeresenärerna har hittills under året varit fler än
någonsin. Fram till och med augusti, ökade
och från
passagerarantalet med 2 %, jämfört med samma
fastlandet. En
infrastruktur som period föregående år. Under sommarperioden
(juni-augusti) var ökningen 2,6 %. Ölandstrafiken
motsvarar
ökade med drygt 10 %, samtidigt som antalet turer
Gotlands
utvecklingsbehov. minskade något, 41 turer jämfört med 45
föregående år. Flygpassagerna har från årsskiftet
t.o.m. augusti minskat med 2 %. Under sommaren,
juni t.o.m. augusti, ökade dock passagerarantalet
med 9 %, ökningen gällde juli och augusti.
Färja jan-aug
Färja jun-aug
Flyg jan-aug
Flyg jun-aug

RÖTT
Trend Î

GRÖNT
Trend Ò

2009
2010
1266000 1292000 +2,1%
859000
882000 +2,6%
209000
204000 -2,2%
96000
105000 +9,2%

b) Antalet destinationer är omfattande
Under högsäsongen tillkommer ett stort antal
destinationer, i huvudsak inom flyget.
Under sommaren fanns utöver året-runt
färjetrafiken till Nynäshamn och Oskarshamn,
trafik till Grankullavik på Öland.
Flyget har året-runt trafik till Bromma, Arlanda,
Norrköping, Göteborg och Ängelholm. Göteborg
är en ny destination för året och rapporterna säger
att den det varit en lyckad satsning. Sommartrafik
fanns till Helsingfors, Sundsvall, Skavsta, Oslo,
Växjö, Ronneby, Hamburg och Berlin samt
chartertrafik till ett tiotal destinationer.
c) Turtäthet, kapacitet, tid och pris
Antalet avgångar såväl inom färjetrafiken som
inom flygtrafiken är betydande och svarar i hög
grad mot behovet. Kapaciteten motsvarar med
några undantag väl efterfrågan. Tillgängligheten i
tid är mycket god genom de snabba överfarterna
flyg- och färjeresandet ger. Kostnaderna för
godstransporterna ses i många fall, särskilt av de
mindre transportköparna, som höga och
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problematiken kring Gotlandstillägget kvarstår.
GULT
4. Höjd
Utbildningsnivån höjs men är lägre än i riket
utbildningsnivå
Flera mått indikerar att utbildningsnivån på
Trend Î
(regionfakta/SCB) Gotland har höjts men fortfarande är lägre än i
riket. Andelen av befolkningen 25-64 år med
eftergymnasial utbildning var år 2009 18,0 procent
på Gotland, jämfört med 23,0 i riket.
Andel godkända i samtliga ämnen i årskurs 9
ökade till 80 % (riket 79 %), slutbetygen efter
gymnasiet låg strax över riksnivån och enligt den
senaste mätningen från högskoleverket (födda
1984 ) hade 51,7% gått vidare till högre studier
intill 24 års ålder, vilket var lika med
riksgenomsnittet. Andelen övergångar direkt från
gymnasiet på Gotland var betydligt lägre än i riket
vid 21 års ålder, 30,4% (37,2 i riket – födda 1987).
5. Bibehållen
Andel boende på landsbygden minskar något
Andelen boende på landsbygden uppgick vid
inomregional
årsskiftet 2008/2009 till 60 %. Trenden har varit att
balans
det minskar. Inflyttning sker till Visby samt
kustsocknar på västsidan och kring
Östergarnslandet.
6. Tryggad
Färre påbörjade bostäder under 2010
bostadsförsörjnin Bygglov på bostadshus var 32 st. och lägenheter 27
st. Det finns ingen statistik över påbörjade byggen
g utifrån olika
men det bör vara ungefär samma. Riksbyggen och
gruppers behov
Gotlandshems byggen på Galgberget var påbörjade
2009.
7. Gotland ska
a) Upplevelse av trygghet är hög på Gotland
Upplevelse av trygghet i
vara ett socialt
hållbart och tryggt medborgarundersökningen var även vid den
senaste undersökningen relativt hög (61 jämfört
samhälle
med 53 i snitt för övriga kommuner). Ca 80 % av
(mål: i nivå med de svarande uppger att de och sina närmaste kan
riksgenomsnittet) känna sig säkra, att det är tryggt att vistas utomhus
på kvällar och nätter samt att de känner sig säkra
mot stöld och inbrott.
b) Jämställdhetsmått visar skillnader mellan
kvinnor och män men mindre än i riket
Kvinnorna på Gotland har inkomster på i
genomsnitt 81 % av männen (riket 72 %). Männen
på Gotland tog år 2008 ut 22 % av
föräldrapenningdagarna (riket 22 %).
8. Gotland ska
a) Energi (begränsad klimatpåverkan)
vara ett ekologiskt Målet för 2010 är högst 55 % fossil energi på
hållbart samhälle Gotland. Under 2009 svarade de fossila bränslena
för ca 60 %. Positivt är signaler om utveckling på
(mål: i nivå med fordonssidan, både för väg- och sjötransporter.
riksgenomsnittet) Vindkraftsutbyggnaden tar ett steg framåt i år och
beräknas ge ca 30 % av öns elbehov 2010.
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9. Gotland ska
vara ett
hälsofrämjande
samhälle
(mål: i nivå med
riksgenomsnittet)

b) Dricksvatten
Mått redovisas i årsredovisningen

VITA fält

c) Östersjön
De ökade insatser som görs på nationellt och
internationellt håll ger utrymme för en försiktig
optimism när det gäller att minska hoten mot
Östersjöns framtida tillstånd. Mått redovisas i
årsredovisningen.
a) Självupplevd hälsa. På Gotland uppgav 67 %
av de vuxna att de har en god hälsa (riket 69 %).
När det gäller ungdomar så redovisades högre
värden än i riket.

VITA fält

b) Psykiskt välbefinnande. Andelen vuxna som
upplever att de har nedsatt psykiskt välbefinnande
uppgick till 17 % (riket 19 %). För ungdomar var
andelen i nivå med rikssnittet.

GRÖNT
Trend Î

c) Övervikt och fetma. Andelen var högre på
Gotland än i riket både när det gäller vuxna och
ungdomar. Trenden var ökande för ungdomar.

RÖTT
Trend Î

GULT
Trend Î

d) Alkohol. Andelen vuxna med riskabel
RÖTT
alkoholkonsumtion ökade vid senaste mätningen
Trend Î
och ligger över rikssnittet. När det gäller ungdomar
så var trenden minskande konsumtion och lägre än
i riket.

10. Gotland är
den naturliga
mötesplatsen

e) Tobak. Andelen rökande vuxna minskade men
ligger över riksnivån. När det gäller ungdomar så
var andelen rökare något lägre än i riket. Trenden
var ökande bland pojkar och minskande bland
flickor på Gotland.
Fler gästnätter
Under årets första sju månader minskade antalet
gästnätter med 5 procent. Hela minskningen ligger
i juni månad. Totalt för perioden januari till juli
uppgick antalet gästnätter på hotell, stugbyar,
vandrarhem och campingplatser till 543 000
(motsvarande siffra för 2009 var 573 000). Antalet
gästnätter från utländska besökare har ökat.
Utländska gästnätter januari till juli 2010 var 58
000, vilket är en ökning jämfört med 51 000
föregående år.
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Medarbetare & ledare
För perspektivet medarbetare och ledare i kommunens styrkort för
mandatperioden 2007-2010 gäller följande mål: ”Gotlands kommun är en
attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik.”
Antal anställda fortsätter att minska
Antalet tillsvidare- och visstidsanställda har minskat med 256 personer till
6 084 sedan årsskiftet. Ett hundratal av dessa har bytt arbetsgivare som en
följd av verksamhetsövergångar. Antal tillsvidareanställda har minskat med
252 till 5 552 och antalet visstidsanställda med 4 till 532 den 31 augusti. Mer
information finns i bifogade diagram och siffror samt under
ekonomiperspektivet.
Sjuktalet fortsätter sjunka och målet ser ut att uppnås
Sjuktalet låg efter årets första åtta månader på 4,5 procent jämfört med 4,7
procent för samma period 2009. Trenden med sjunkande sjukfrånvaro håller i
sig. Sjukfrånvaron ökar normalt på hösten men det finns förutsättningar att för
helåret nå målet på 5 procent.
Medarbetarna anser att arbetsmiljön är god men vill ha mer utveckling
Förra årets medarbetarundersökning visade att medarbetarna anser att
arbetsmiljön överlag är god och att de trivs med sitt jobb. De kan också i hög
grad rekommendera andra att arbeta på sin arbetsplats. Samtidigt upplever de
inte att kommunen som helhet är en attraktiv arbetsgivare.
Förbättringsområden var kompetensutveckling och karriärmöjligheter.
Alla förvaltningar har upprättat handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten.
Som följd av medarbetarenkätens resultat har det inom några förvaltningar
arbetats med ledarkontrakt, medarbetarsamtal och individuella
kompetensutvecklingsplaner.
Framgångsfaktor
1. Förbättra
Gotlands kommuns
anseende som
arbetsgivare

2. Kommunen ska
ha trygga
anställningar

Uppföljning
a) Arbetsplatsen. Fortsatt höga betyg
gavs i 2009 års medarbetarenkät* på
frågan om man kan rekommendera andra
att jobba på sin arbetsplats (4,01*).

Värdering
GRÖNT
Trend Ô

b) Arbetsgivare. Betyget på frågan om
kommunen är en attraktiv arbetsgivare
hade sjunkit något (3,01*) jämfört med vid
förra tillfället men är högre än i den första
enkäten år 2005.
a) Medarbetarnas upplevelse av trygg
anställning är den samma som vid förra
mätningen (3,32) Resultatet beror
troligtvis på de många
organisationsöversyner inom kommunen
som påverkar upplevelsen av trygghet

RÖTT
Trend Ô
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eller otrygghet. Konjunkturen i landet och
världen påverkar förmodligen också
upplevelsen.

3. Arbetsmiljön ska
vara god

4. Ledarskapet ska
vara tydligt och
coachande

5. Mångfald och
jämställdhet ska
förbättras

6. Kompetensförsörjningen ska
vara hållbar

b) Antalet oönskade deltider minskade
med 198 mellan 2008 och 2009. Det gör
att antalet oönskade deltider har minskat
med 80% (2006-2009). Framförallt tack
vare socialförvaltningens
årsarbetstidsavtal och resursteamet som
kan erbjuda alla den sysselsättningsgrad
de önskar.
a) Arbetsmiljön upplevdes vara god i den
senaste medarbetarenkäten. Höga värden
ges i de tre områden i enkäten som handlar
om arbetsmiljö: arbetets värde och trivsel
(4,24*), inflytande och delaktighet (4,01*)
samt arbetsmiljö (3,84*).

GRÖNT
Trend Ò

b) Sjuktalet t o m augusti 2010 låg på
4,5% jämfört med 4,7% för samma period
2009. Målet vid mandatperiodens slut är
5,0 procent. Trenden med sjunkande
sjukfrånvaro håller i sig. Sjukfrånvaron
ökar normalt på hösten men det finns
förutsättningar att för helåret nå målet på
5%.
Ledarskapet har i medarbetarenkäten fått
betyg något under målet, 3,92* (3,85
föregående år). 70% av cheferna som är
direkt underställda förvaltningschefen
hade föregående årsskifte ledarkontrakt.
a) Jämställdhets- och mångfaldsplaner.
Målet har varit att alla förvaltningar ska ha
en integrerad jämställdhets- och
mångfaldsplan. De flesta förvaltningar har
jämställdhetsplaner på förvaltningsnivå
och använder sig av kommunens
övergripande mångfaldsplan. En ny
likabehandlingspolicy har antagits som
kommer att förändra målet.

GRÖNT
Trend Ò

b) Osakliga löneskillnader på grund av
kön för lika eller likvärdigt arbete
existerar mellan och inom vissa
förvaltningar.
a) Medarbetar- och lönesamtal. 87% av
medarbetarna uppger att de har haft
medarbetarsamtal under det senaste året,
vilket är bättre än 2009 (81%). 82%
uppger att de har haft lönesamtal vilket
också är en förbättring från förra
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Trend Î
GUL
Trend Ò
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mätningen (77%). Målet är att alla
medarbetare ska ha såväl
medarbetarsamtal som lönesamtal.
b) Individuell kompetensutvecklingsplan. Endast 41% av medarbetarna hade
RÖTT
vid enkättillfället en egen kompetensTrend Î
utvecklingsplan, (2009 35%). Utveckling i
arbetet gavs låga betyg (3,32*). På frågan
om upplevelsen av att det finns de
utvecklingsmöjligheter i arbetet som
önskas är medelvärdet 3,17*. Upplevelsen
av om det finns karriärmöjligheter som
önskas inom kommunen ges i enkäten ett
medelvärde på 2,87*.
c) Planer för kompetensförsörjning.
Flertalet förvaltningar har
kompetensförsörjningsplaner eller har
inlett arbetet med att ta fram en sådan.

GULT
Trend Ò

* Bedömningen i medarbetarenkäten har gjorts utifrån följande:
minst 4,0 = grönt
mellan 3,6-4,0 = gult
under 3,6 = rött.
Skala 1-5.
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Sammanfattning av nämndernas delårsrapporter
Här följer en kort sammanfattning av nämndernas/förvaltningarnas
delårsrapportering. För mer information om nämndernas/förvaltningarnas
verksamheter och måluppfyllelse hänvisas till respektive nämnds/förvaltnings
delårsrapport.
Kommunstyrelsen - Ledningskontoret
Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms f n uppgå till + 4,8 Mkr.
Överskottet hänförs, dryg 70 procent, till bufferten om 1,3 Mkr, samt
kommunövergripande anslag om ca +2,1 Mkr (främst partistöd, fackliga
företrädare, näringsliv allmänt, utredning arenahall och företagshälsovård). I
övrigt förklaras överskottet av en tjänstledighet +0,9 Mkr, samt av en allmän
återhållsamhet +0,5 Mkr.
Kommunstyrelsen - Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningens första år 2009 var ekonomins och överenskommelsernas
år. I år 2010 är det kvalitetens och uppföljningens år. År 2011 kommer att vara
marknadsanpassningens och affärsmässighetens år.
Ekonomin är i balans och skriftliga överenskommelser med
kvalitetsdeklarationer finns för i stort sett alla serviceförvaltningens tjänster.
Den kunduppföljning som enheterna gjort under våren uppvisar ett gott
reslutat. Det kommande kvalitetsarbetet kommer att inbegripa fortsatt arbete
med Lean-konceptet och införandet av affärsplaner i organisationen.
Det totala antalet medarbetare i augusti var 523, föregående år var antalet 552.
Minskningen av antalet medarbetare består framför allt av färre
visstidsanställda inom städenheterna samt måltidsförsörjning.
Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten
Förvaltningen räknar med ett nollresultat både avseende drift- och
investeringskostnader.
Den avsatta bufferten kommer till stor del att användas för att täcka
leasingkostnaden av höjdfordonet.
Förvaltningen uppnår i allt väsentligt styrtalen i styrkortet.
Tekniska nämnden
Årsprognosen visar en avvikelse mot budget med -5 mkr. Underskott beräknas
uppstå för VA-verksamhet, avfallshantering, bostadsanpassningsåtgärder samt
utebliven intäkt från parkeringsavgifter. Dessa underskott kan till en del
kompenseras i den totala sammanräkningen av överskott i de gemensamma
verksamheterna, oförbrukad buffert, kollektivtrafiken och
fastighetsförvaltningen. Övriga verksamheter beräknas i stort uppnå
nollresultat. Resultatet i fastighetsförvaltningen är till stor del beroende på
genomförandetakten av planerade åtgärder. Översyn av taxor har inletts för att
möta ökade kostnader.
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Byggnadsnämnden
Året har präglats av ett positivt och utåtriktat arbete, dels i samband med
utställningen av översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland – och dels
genom utgivningen av tidningen ETAPP nr 5, med fokus på jämställdhet.
Arbetet inför övergången till samhällsbyggnadsförvaltningen och införandet
av nytt ärende- och kartsystem har tagit stora resurser i anspråk.
Det ekonomiska utfallet till och med augusti månad visar ett underskott på
motsvarande 1 100 tkr på helårsbasis. Ett slutresultat på +/- 0 kr vid årets slut
bedöms dock vara realistiskt.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Den ekonomiska prognosen pekar mot ett överskott vid året slut (+ 500 tkr).
Det största uppdraget ligger inom myndighetsavdelningen i den nya
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sammanfattande kommentar samhällsbyggnadsförvaltning
De ekonomiska förutsättningarna för de olika verksamhetsområdena varierar
beroende på hur grundfinansieringen sker. Huvudgrupperna är de
skattefinansierade, resultatenheterna och de affärsdrivande med i huvudsak
externa kunder. De ekonomiska gränserna mellan de olika verksamheterna är
strikta. Förvaltningens övergripande gemensamma kostnader för ledning och
administration fördelas internt som overheadkostnader.
Avkastningskravet på 3 mkr har fördelats ut på de olika verksamheterna.
Den samlade personalkostnadsbudgeten för perioden uppgår till 134,2 mkr och
kostnaden uppgår till 135,4 mkr. Minskande antal medarbetare och färre
säsongsarbetare bedöms kunna medföra att kostnaden kan hållas inom budget.
Kultur- och fritidsnämnden
Hela organisationen arbetar för att även under 2010 erhålla fortsatt höga
värden i brukarenkäterna som genomförs senare i höst och resultatet kommer
att redovisas i samband med årsredovisningen. Vidare genomförs fortlöpande
kunddialoger/möten.
Årsprognosen beräknas till att förvaltningen håller sig inom givna ramar vid
årets slut, dock kommer beslutade uttag av nämndens egna kapital att behöva
verkställas vid årets slut.
Arbetet med de nya organisationsförslagen har skapat viss oro hos
medarbetare och ledare och tar samtidigt mycket tid i anspråk.
Processfrågor inom förvaltningen och i förhållande till andra nämnder/
förvaltningar har uppmärksammats i anslutning till pågående
organisationsöversyn.
Arbetet med kulturkofferten och kulturplanen pågår för att fortsätta att stärka
regionens attraktivitet för medborgarnas välbefinnande. Förvaltningen är en
del i ett kommunövergripande jämställdhetsprojekt som syftar till att lyfta upp
jämställdhetsperspektivet i hela kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden
Verksamheten inom BUF uppvisar ett preliminärt ekonomiskt resultat som
pekar mot en avvikelse mot budget med -5,5 mkr. Åtgärdsplaner har
redovisats och skall genomföras. Farfarsprincipen är återinförd inom vissa
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delar av verksamheten. Under året kommer fortsatta anpassningar att
genomföras i personalorganisationen mot bakgrund av det vikande
elevunderlaget och de ekonomiska förutsättningarna. De planerade
besparingarna genom så kallade strategiska vakanserna har inte kunnat ske
som planerat.
I de flesta sammanhang där skolfrågor diskuteras lyfts behovet av en ökad
kvalitet och bättre resultat i alla skolformer. På motsvarande sätt lyfter
Skolverket kvalitetsfrågorna och behovet av ett högre resultat ”i den
gotländska skolan”. Det är inte enbart en fråga om resurser och kvantitet utan i
hög grad en fråga om att personal skall ha kunskaper, förmåga och
förutsättningar att genomföra sitt uppdrag med hög kvalitet och därmed ett
högt resultat för barn och elever.
Floran av reformer under de senaste åren och de som ännu komma skall sätter
stora krav på utbildning och möjlighet till förändringsarbete ute i
verksamheterna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
De verksamheter som samlats inom GVN är gymnasieutbildning för ungdomar
inklusive individuellt program, grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi), folkhögskoleverksamhet,
kommunens lärcentra med verksamhet i Visby, Hemse, Roma och Fårösund,
centrum för vuxnas lärande (vägledningscentrum), uppdragsutbildning samt
lantbruksverksamhet, i syfte att utveckla den gotländska landsbygden,
lokaliserad till Roma.
Bildandet av den nya nämnden har inneburit ett brott i utbildningskedjan från
förskola till vuxenutbildning. Det innebär att behovet av god samverkan
mellan BUF och GVF är central och behöver formaliseras. Ambitionen är att
övergångarna mellan grundskolan och gymnasieskolan inte skall försämras
genom den nya ordningen. De båda förvaltningarna har dragit upp riktlinjerna
för detta arbete före semestern och det praktiska arbetet kommer att ske under
hösten och vintern.
Nämnden har i juni tagit beslut om styrkort för GVN genom att fastställa
framgångsfaktorer. Förvaltningen arbetar vidare med styrtalen och ett slutligt
fastställande av styrkortet sker senare i höst. I arbetet med styrtalen strävas så
långt möjligt efter att skapa förutsättningar för nationell jämförelse och med
bäring från nationellt fastställda mål för gymnasieskolan och
vuxenutbildningen.
Årsprognosen för GVN pekar på ett överskott på 2,4 mkr, en förbättring från
tidigare prognos med 3,1 mkr (- 700 tkr). Förändringen beror främst på att
utbetalningar till fristående gymnasieskolor i den egna kommunen och utfallet
av de interkommunala ersättningarna beräknas uppgå till 3,0 mkr bättre än
budget.
Socialnämnden
Efter åtta månaders verksamhet är bedömningen att årets resultat blir något
bättre än föregående prognos och beräknas till 7,9 mkr. I budgeten finns en
buffert på 9,9 mkr av vilken 2,0 mkr behöver tas i anspråk.
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Fler personer än tidigare har behov av försörjningsstöd. Många av dem väntar
på beslut efter överklagande om avslag på ersättning från Försäkringskassan.
Lagen om valfrihetssystem (LOV) börjar tillämpas den 1 september inom
hemtjänsten.
För att öka brukarens möjligheter till inflytande har 32 medarbetare under
våren utbildats i en metod att arbeta med fokusgrupper.
Antalet anställda har fortsatt att minska på grund av verksamhetsövergångar
samt anpassning till antalet brukare. Under samma period föregående år minskade antalet visstidsanställningar. Under denna period har antalet visstidsanställningar ökat men antalet är fortfarande lågt.
Förvaltningen har i samråd med hälso- och sjukvården fått i uppdrag att utreda
och lämna förslag på en sammanhållen hemsjukvård.
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beslutat om en
överenskommelse för att skapa en plattform för kunskapsutveckling inom
socialtjänsten. Den regionala plattformen ska skapa förutsättningar för en
evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten som bygger på bästa tillgängliga
kunskap, brukarens kunskap och önskemål och professionens expertis.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Trots en ökning av antalet sökande och en högre beläggning har vårdgarantin
kunnat hållas inom i stort sett samtliga områden. Vid årets första mätning av
tillgänglighet vid mars månads utgång klarades 90 procent för såväl väntande
till nybesök som till behandling/åtgärd. Därefter har kraven skärpts avseende
vårdgarantin, som även blivit lagstadgad från 1 juli. Problemområden är
framför allt ortopedi och ögonsjukvård.
Under första halvåret 2010 noteras en ökning av antal sökande på
akutmottagningen med cirka 7 procent. Beläggningen på sjukhuset har legat på
cirka 90 procent. Under perioden 1 januari- 31 juli har akuta öppningar av
vårdplatser genomförts vid 37 tillfällen. Antalet läkarbesök på sjukhuset är
oförändrat men antalet vårdtillfällen har ökat kraftigt med 18 procent. Under
sommaren planerades för en vårdplatsneddragning motsvarande den förra året.
Dock blev inledningen av sommaren mycket besvärlig. Även psykiatrin har
denna sommar haft en betydligt högre beläggning än tidigare somrar. Antalet
ambulanstransporter har ökat med 9 procent jämfört med första halvåret 2009.
En nationell patientenkät är genomförd för primärvård. Resultatet visar på ett
allmänt gott förtroende för primärvården på Gotland. De privata drivna
vårdcentralerna visar ett något bättre resultat än den offentligt drivna.
Patientenkäten visar på hög tillgänglighet och ett gott bemötande.
Antalet ”dyra” vårdfall i regionvården ökar och blir dyrare.
70 procent av gotlänningarna vaccinerades mot A(H1N1)v, vilket betyder 3:e
bäst i landet.
Prognosen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen pekar på ett underskott
jämfört med budget på 48 000 tusen kronor. Det är samma prognostiserade
avvikelse som förvaltningen redovisat sedan prognosen efter maj månads
utfall. Förvaltningen har en kostnadsutveckling för perioden på 2,5 procent.
Kostnaderna för hyrpersonal har minskat medan kostnader för utomlänsvård
har ökat kraftigt jämfört med föregående år.
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Kommunala bolag
Nedan redovisas halvårsbokslut för de kommunala bolag där kommunen har
ett bestämmande eller betydande inflytande. Med betydande inflytande avses
de fall där kommunens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Företag vars
verksamhet är av obetydlig omfattning, det vill säga att kommunens andel av
omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag har undantagits. Med anledning av detta har Stiftelsen
Gotlandsmusiken, Almi Företagspartner AB samt Gotlands Stuveri
undantagits.
AB GotlandsHem
AB GotlandsHem redovisar ett resultat första halvåret 2010 på 11,0 mkr vilket
är 2,9 mkr bättre än motsvarande period i fjol. Bolaget har investerat för
44,6 mkr i anläggningstillgångar och tagit upp nya lån på 42,8 mkr.
Resultatutveckling på helårsbasis förväntas väl följa fastlagd budget och nå
ägardirektivens avkastningskrav.
Under första halvåret har byggnation fortsatt på fastigheten Sjöliljan. Av totalt
45 lägenheter var 30 inflyttningsklara till halvåret 2010 och för resterande 15
kommer inflyttning att ske 1 november. Vid halvårsskiftet var 2 lägenheter
inte uthyrda. Vid årsskiftet startade företaget en ungdomskö för ungdomar
mellan 18-25 år. Vid halvåret har 11 lägenheter gått ut till gruppen.
Gotlands Energi
Rörelseresultatet för GEAB-gruppen ligger på budget för halvåret (60,6 mot
budget 60,2) Helårsprognosen visar på ett rörelseresultat på 105,1 mkr. Det är
3 mkr bättre än budgeterat. Noterbart är att den prognostiserade vinstnivån
ligger mer än 20 % över de senaste årens utfall. Investeringstakten första
halvåret är lägre än planerat bl. a till följd av att vindinvesteringarna ligger
senare än planerat. Snön i början av året har gjort att GEAB:s eget arbete
kommit igång senare samt att investeringen för Fri/fjärrkyla kommer senare än
budgeterat.
Gotlands Industrihus AB
Periodens resultat (januari-juni) är -711 tkr. Bolaget hade i bokslutet per 200912-31 ett eget kapital på 6,7 mkr som står emot ett underskott 2010. Under
föregående år avvecklade hyresgästen i fastigheten Telefonen 5 sin
verksamhet. Lokalerna är nu uthyrda till nytt företag med samma
produktionsinriktning. Vid inflyttningen omförhandlades hyran vilket är
huvudorsaken till det negativa resultatet för bolaget. Bolaget beräknas göra ett
positivt resultat nästa år.
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Sifferdel
På följande sidor redovisas:
-

Ekonomisk prognos och utfall per förvaltning
Budget och utfall per verksamhet
Resultaträkning
Balansräkning
Finansieringsanalys
Redovisningsprinciper
Personalstatistik delårsrapport 2

Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys omfattar både delåret
och helårsprognos.
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Sammanställning summa netto per förvaltning,mkr
Förvaltning

Politikerorganisation
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen

Budget
jan-aug
2010

Utfall Avvikelse
jan-aug
jan-aug
2010
2010

Budget
2010

Prognos
Helårs2010 avvikelse

Bokslut
2009

1
10
4

11
80
2

11
77
0

0
3
2

19
134
0

20
129
-2

‐1
5
2

132

141

‐9

203

207

‐4

87
12
4
29

96
13
3
29

-9
-1
1
0

131
18
10
44

136
18
9
44

-5
0
1
0

1
-1
2
0

Kultur‐ och fritidsförvaltningen
Barn‐ och utbildningsförvaltning
Gymnasie‐ och vuxenutbildning

87
640
207

86
633
202

1
7
5

125
961
311

125
967
309

0
‐6
2

2
16
‐1 (LBC +2 och FHS ‐3)

Socialförvaltningen
Hälso‐ och sjukvårdsförvaltningen

665
762

658
783

7
‐21

997
1 124

989
1 172

8
‐48

8
‐39

2 586

2 591

-5

3 874

3 916

-42

3

Samhällsbyggnadsförvaltning
varav
Tekniska förvaltningen
Stadsarkitektkontoret
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Räddningstjänsten

Summa

Budget och utfall per verksamhet jan‐aug 2010, Mkr
Kod
Verksamhet
11
Nämnd‐ och styrelseverksa
12
Stöd till politiska parti
13
Revision
14
Nämndadministration
15
Övrig politisk verksamhet
1
Politisk verksamhet
21
Fysisk o tekn. planering
22
Teknisk verksamhet
23
Särskilda uppdrag skattef
24
Gatu och Väghållning
25
Parkverksamhet
26
Näringslivsfrämjande åtg
27
Miljö‐ och hälsoskydd
28
Räddningstjänst
29
Övrig infrastruktur
2
Infrastruktur, skydd mm
30
Gemensam verksamhet
31
Kulturverksamhet
35
Biblioteksverksamhet
36
Fritidsverksamhet
38
Ungdomsverksamhet
39
Kulturskolan
3
Fritid och kultur
40
Central administration
41
Förskola
42
Pedagogisk omsorg
43
Fritidshem
44
Förskoleklass
45
Obligatoriska skolan
46
Gymnasieutbildning
47
Vuxenutbildning
48
Uppdragsutbildning
49
Folkhögskola
4
Pedagogisk verksamhet
51
Gemensamt SOF
52
Vård och omsorg enligt SO
53
Insatser enligt LSS och L
54
Individ och familjeomsorg
55
Handläggning
59
Bostadspolitiska frågor
5
Vård och omsorg
61
Flyktingmottagning
62
Arbetsmarknadsåtgärder
6
Särskilt riktade insatser
71
Näringsliv och bostäder
72
Hamnverksamhet
73
Kollektivtrafik
74
Vattenförsörjning och avl

Budget
Netto
‐11,2
‐4,3
‐1,8
‐3,9
‐7,0
‐28,2
‐11,9
7,3
‐2,1
‐32,8
‐11,9
‐19,5
‐6,5
‐29,5
‐0,7
‐107,6
‐4,7
‐17,4
‐19,9
‐30,2
‐10,4
‐6,6
‐89,2
‐51,4
‐163,3
‐5,9
‐52,9
‐16,3
‐326,8
‐191,8
‐17,9
0,0
‐10,1
‐836,5
‐31,5
‐371,7
‐128,1
‐118,0
‐10,5
‐6,1
‐665,9
0,0
‐3,3
‐3,4
2,1
‐1,7
‐40,0
0,0

Bokslut Avvikelse
Nettomot budget
‐10,2
‐6,1
‐1,8
‐3,1
‐8,3
‐29,6
‐13,1
4,9
‐1,2
‐34,1
‐12,5
‐16,7
‐3,3
‐29,3
‐0,5
‐105,7
‐3,9
‐21,5
‐19,6
‐29,9
‐10,2
‐6,6
‐91,8
‐43,0
‐158,4
‐5,4
‐51,7
‐15,1
‐335,2
‐190,1
‐16,5
‐0,1
‐10,5
‐826,0
‐30,6
‐361,3
‐124,8
‐126,3
‐9,8
‐6,3
‐659,2
‐0,5
‐2,9
‐3,4
2,5
‐1,3
‐38,1
‐2,5

‐0,9
1,9
0,0
‐0,7
1,3
1,4
1,2
2,4
‐0,9
1,3
0,6
‐2,9
‐3,3
‐0,2
‐0,1
‐1,9
‐0,7
4,2
‐0,3
‐0,4
‐0,2
0,1
2,6
‐8,5
‐4,9
‐0,5
‐1,2
‐1,2
8,4
‐1,7
‐1,4
0,1
0,4
‐10,5
‐0,8
‐10,5
‐3,2
8,3
‐0,7
0,2
‐6,7
0,4
‐0,4
0,1
‐0,4
‐0,4
‐1,9
2,5

Årsbudget
Netto
‐16,8
‐6,4
‐2,7
‐5,8
‐10,6
‐42,2
‐17,9
11,0
‐3,2
‐49,1
‐17,9
‐29,3
‐9,8
‐44,2
‐1,0
‐161,4
‐7,0
‐26,0
‐29,9
‐45,4
‐15,6
‐9,9
‐133,8
‐77,2
‐245,0
‐8,9
‐79,4
‐24,4
‐490,2
‐287,6
‐26,8
0,0
‐15,1
‐1 254,6
‐47,2
‐557,6
‐192,1
‐177,0
‐15,8
‐9,2
‐998,8
‐0,1
‐5,0
‐5,0
3,2
‐2,6
‐60,0
0,0

75
79
7
80
81
82
83
84
85
86
87
8
91
92
94
95
96
97
98
9

Avfallshantering
Lövsta Landsbygdscentrum
Affärsverksamhet
Primärvård
Spec. somatisk vård
Spec, psykiatrisk vård
Tandvård
Övrig hälso‐ o sjukvård
Medicinsk service
Försörjningsverksamhet
Administrativ service
Hälso‐ och sjukvård
Kommungemensam verksamhet
Kommungem. administration
Fastighetsförvaltning, ko
Fastighetsservice
Teknisk serviceavdelninge
Försörjningsverksamhet
Uppdragsredovisning Tekni
Gemensam verksamhet
Totaler

0,0
‐3,5
‐43,2
‐85,6
‐319,1
‐53,5
‐15,4
‐52,1
‐79,5
‐106,1
‐37,3
‐748,6
‐60,0
0,0
‐1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
‐61,2
‐2 583,6

‐4,6
‐1,8
‐45,8
‐90,9
‐351,1
‐51,8
‐15,6
‐49,7
‐85,7
‐101,3
‐36,8
‐782,9
‐48,2
1,7
6,7
‐6,0
‐3,4
‐0,5
0,4
‐49,2
‐2 593,7

4,6
‐1,7
2,7
5,4
32,0
‐1,7
0,2
‐2,4
6,1
‐4,8
‐0,5
34,4
‐11,8
‐1,7
‐7,8
5,9
3,4
0,5
‐0,4
‐11,9
10,1

0,0
‐5,2
‐64,7
‐128,4
‐478,6
‐77,3
‐23,2
‐81,1
‐119,3
‐159,1
‐55,9
‐1 122,8
‐90,0
0,0
‐1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
‐91,7
‐3 875,0

Resultaträkning, mkr

Jan-Aug
2010

Jan-Aug Prognos
2009
2010

Rev
Budget
2010

Bokslut
2009

Verksamhetens totala intäkter
Verksamhetens totala kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1
not 2
not 3

709,6
-3 163,8
-131,5
-2 585,7

740,5
-3 086,7
-129,0
-2 475,2

3 131,0
-6 854,0
-197,0
-3 920,0

2 700,0
-6 423,5
-200,0
-3 923,5

1 153,4
-4 684,7
-215,8
-3 747,1

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

not 4
not 5
not 6
not 7

1 938,5
714,9
10,2
-19,0
58,9

1 883,5
641,0
17,1
-26,5
39,9

2 903,0
1 071,0
16,0
-27,0
43,0

2 886,0
1 075,0
16,0
-34,0
19,5

2 836,1
963,8
20,5
-41,0
32,3

0,0
0,0
58,9

0,0
0,0
39,9

0,0
0,0
43,0

0,0
0,0
19,5

0,0
0,0
32,3

Jan-Aug
2010

Jan-Aug
2009

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Periodens resultat

not 8

* I prognos och reviderad budget ingår interna poster

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel

39,1

30,4

Avgifter och taxor

258,6

248,3

Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljn av verks och entreprenader

76,6

70,3

241,2

277,1

79,2

77,0

4,8

31,7

Reavinster
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

Not 2 - Verksamhetens kostnader
Material, inventarier

10,1

5,7

709,6

740,5

Jan-Aug
2010

Jan-Aug
2009

-46,6

-40,9

Bidrag, transfereringar

-134,9

-137,3

Entrepren, köp av verksamhet

-555,3

-463,0

Konsulter
Personalkostnader
Arbetsgivaravg
Förändr pensionsavsättning

-33,8

-33,0

-1 303,4

-1 344,7

-395,1

-429,3

-16,1

-14,8

Utbetalda pensioner

-60,1

-54,1

Pensionskostn individ del

-63,3

-58,0

Särskild löneskatt pensioner

-34,9

-30,7

Förändr semesterlöneskuld
Förbrukningsmaterial

4,7

11,3

-206,7

-203,9

-0,2

-0,7

Reaförlust avyttring tillgångar

1

Övriga verksamhetskostnader*
Summa verksamhetens kostnader

-318,1

-287,6

-3 163,8

-3 086,7

* I beloppet ingår årets leasingavgifter. Leasingavgifter fördelade på belopp och förfallotidpunkt enligt nedan:

Operationell leasing (inkl finansiella leasingavtal
tecknade före 2003-01-01 samt finansiella leasingavtal
med avtalstid kortare än 36 mån)

Not 3 - Avskrivningar

2010

2011

2012--

12,8

11,5

10,4

Jan-Aug
2010

Jan-Aug
2009

Avskrivningar byggnader

-87,8

-83,9

Avskrivning maskiner och inventarie

-43,4

-44,8

Nedskrivning av tillgångar
Summa avskrivningar

Not 4 - Skatteintäkter
Kommunalskatt, preliminär

-0,3

-0,3

-131,5

-129,0

Jan-Aug
2010

Jan-Aug
2009

1 895,5

1 957,9

Slutavräkning

9,2

6,0

33,8

-80,4

1 938,5

1 883,5

Jan-Aug
2010

Jan-Aug
2009

Inkomstutjämning

529,9

548,3

Strukturbidrag

104,6

104,2

Prognos slutavräkning
Summa skatteintäkter

Not 5 - Statsbidrag och utjämning

Införandebidrag

0,5

2,7

LSS-utjämning

15,9

12,6

Fastighetsavgift

64,4

61,8

Generella statsbidrag

56,6

0,0

Kostnadsutjämning

-83,4

-74,4

26,4

-14,2

714,9

641,0

Not 6 - Finansiella intäkter

Jan-Aug
2010

Jan-Aug
2009

Utdelning aktier och andelar

9,0

15,4

Ränteintäkter

0,9

1,5

Övriga finansiella intäkter

0,3

0,2

10,2

17,1

Jan-Aug
2010

Jan-Aug
2009

Regleringsbidrag
Summa statsbidrag och utjämning

Summa finansiella intäkter

Not 7 - Finansiella kostnader
Räntekostn långfristiga lån

-14,7

-15,6

Räntekostn pensionsavsättn

-3,7

-10,9

Övriga räntekostn

-0,2

-0,4

Övriga finansiella kostn

-0,9

-0,4

Kreditivränta
Summa finansiella kostnader

Not 8 - Periodens resultat, mkr
Periodens resultat enligt resultaträkningen

0,5

0,8

-19,0

-26,5

Jan-Aug
2010

Jan-Aug
2009

58,9

39,9

(-4,8)

(-31,7)

Reavinster mark

-3,3

-16,1

Balanskravsresultat

55,6

23,8

Reavinster

2

Balansräkning, mkr
TILLGÅNGAR

2010-08-31

2009-12-31

not 1

18,3

18,7

not 2
not 3
not 4

2 682,5
296,1
135,1
3 132,0

2 654,8
293,2
132,2
3 098,9

not 5
not 6
not 7
not 8

20,2
269,4
26,2
14,3
330,1

21,1
291,3
21,9
170,5
504,8

3 462,1

3 603,7

not 9

1 658,7
58,9

1 599,8
32,3

Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

not 10
not 10

330,0
58,8
388,8

305,4
62,0
367,4

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

not 11
not 12

673,1
741,5
1 414,6

713,3
923,2
1 636,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

3 462,1

3 603,7

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda panter
Borgensförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998

1 204,9
2 316,9

1 204,9
2 376,3

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

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
därav periodens resultat

not 13
not 14

Not 1 - Immateriella anläggningstillgångar, mkr

2010-08-31

2009-12-31

IT-system

18,3

18,7

varav externt förvärvade

16,5

17,7

varav internt upparbetade
Summa
Not 2 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar, mkr
Markreserv

1,8

1,0

18,3

18,7

2010-08-31

2009-12-31

42,0

42,0

1 679,4

1 612,0

Fastigheter affärsverksamhet

718,9

703,1

Publika fastigheter

110,7

99,4

Fastigheter annan verksamhet

36,8

37,9

Pågående byggnadsarbeten

74,7

139,7

Exploateringsmark

20,0

20,7

2 682,5

2 654,8

2010-08-31

2009-12-31

Verksamhetsfastigheter

Summa
Not 3 - Maskiner och inventarier, mkr
Maskiner
Inventarier
Transportmedel och speciella anläggningar
Summa
Not 4 - Finansiella anläggningstillgångar, mkr
Aktier

8,7

9,3

260,3

258,0

27,1

25,9

296,1

293,2

2010-08-31

2009-12-31

52,6

52,6

- AB GotlandsHem

(16 900 tkr)

(16 900 tkr)

- Gotlands Energiverk AB

(35 000 tkr)

(35 000 tkr)

- Gotlands Industrihus AB

(210 tkr)

(210 tkr)

- Gotlands Stuveri AB

(210 tkr)

(210 tkr)

- Samtrafiken Sverige

(30 tkr)

(30 tkr)

(150 tkr)

(150 tkr)

- Wisby Strövet AB

(50 tkr)

(50 tkr)

- Gotlands Filmfond AB

(80 tkr)

(80 tkr)

- InfoMedica

Pensionsmedel

71,6

67,3

- realränteobligation

(50 830 tkr)

(51 160 tkr)

- aktieindexobligation

(15 000 tkr)

(15 000 tkr)

(5 730 tkr)

(1 100 tkr)

Utlämnade lån

7,8

8,8

Övrigt

3,1

3,5

135,1

132,2

2010-08-31

2009-12-31

10,8

10,9

- aktiefonder

Summa
Not 5 - Förråd, mkr
Inventerat värde
Hjälpmedelscentralen
Kommunvaror

3,7

3,9

Tekniska förvaltningens förråd

1,9

1,8

Lövsta gård; lagervaror

1,6

1,4

Lövsta gård; husdjur

1,9

2,0

Övriga lagervaror TF

0,0

0,7

Försäljning Folkhögskolan

0,3

0,4

20,2

21,1

Summa

Not 6 - Kortfristiga fordringar, mkr
Statsbidragsfordringar

2010-08-31

2009-12-31

4,7

7,5

50,9

65,8

187,1

169,6

15,4

41,6

Avräkningar

4,5

4,8

Övrigt

6,8

2,0

269,4

291,3

Kundfordringar
Interimsfordringar
Mervärdesskatt

Summa
Not 7 - Kortfristiga placeringar, mkr

2010-08-31

2009-12-31

Pensionsmedel certifikat

26,2

21,9

Summa

26,2

21,9

2010-08-31

2009-12-31

Not 8 - Kassa och bank, mkr
Kassa

0,3

0,5

Bank

14,0

170,0

Summa

14,3

170,5

Not 9 - Eget kapital, mkr

2010-08-31

2009-12-31

Ingående eget kapital

1 599,8

1 567,5

varav pensionsreserv

60,9

60,9

varav omstruktureringsreserv

45,7

45,7

Årets resultat
Summa
Not 10 - Avsättningar, mkr
Pensioner
Särskild avtalspension och visstidspension

58,9

32,3

1 658,7

1 599,8

2010-08-31

2009-12-31

258,1

237,7

7,5

8,1

Särskild löneskatt pensioner

64,4

59,6

Premieskuld Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

38,2

36,9

Avsättning omstrukturering

0,6

5,1

20,0

20,0

388,8

367,4

2010-08-31

2009-12-31

646,3

711,3

Återföring av föregående års beräknade amorteringar

5,0

5,0

Nya lån

0,0

0,0

-48,8

-65,0

Deponier; åtgärder för efterbehandling
Summa
Not 11 - Långfristiga skulder, mkr
Ingående låneskuld

Amorteringar och lösen av lån
Beräknad amortering följande år

-5,0

-5,0

Förutbetalda intäkter

75,6

67,0

673,1

713,3

2010-08-31

2009-12-31

Summa
Not 12 - Kortfristiga skulder, mkr
Nordea checkräkningskredit

58,9

0,0

Leverantörsskulder

78,1

168,8

Förskott på statsbidrag
Pensionskostnad individuell del
Förutbetalda skatteintäkter

0,1

0,2

61,3

88,0

95,1

120,7

Semesterlöneskuld

180,7

187,5

Interimsskulder

163,2

274,7

Förutbetalda försäljningsinkomster

2,6

2,6

Anslutningsavgifter

0,8

0,0

Kortfristig del av anläggningslån (nästa års amortering)

2,5

5,0

45,4

43,0

0,0

8,1

Personalens källskatt
Redovisad moms
Upplupna löner

27,5

4,6

Upplupna avgångsvederlag

16,8

13,1

Övrigt
Summa

8,5

6,9

741,5

923,2

Not 13 - Borgensförbindelser, mkr
Kommunens egna och närstående företag
Egna hem
Övriga
Summa

2010-08-31

2009-12-31

1 190,4

1 190,4

3,4

3,4

11,1

11,1

1 204,9

1 204,9

Gotlands kommun har i maj 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga förpliktelser. Samtliga 248 kommuner som per 2009-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått
likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas
på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning
sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners respektive ägarandel i Kommuninvest.
Gotlands kommun hade vid årsskiftet 2009/2010 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,78 procent.
Not 14 - Pensionsförpliktelser, mkr
Ingående pensionsförpliktelse inkl löneskatt
varav löneskatt
Förändring
Utgående pensionsförpliktelse inkl löneskatt
varav löneskatt

2010-08-31

2009-12-31

2 376,3

2 317,7

463,9

452,5

-59,4

58,6

2 316,9

2 376,3

452,3

463,9

Finansieringsanalys, mkr
Jan-Aug
2010

Bokslut
2009

58,9

32,3

not 1
not 2

131,5
21,4
-4,8
0,2
207,2

215,8
11,7
-41,8
0,7
218,7

not 3

0,9

-2,2

not 4
not 5

17,6
-181,7
44,0

-29,9
219,7
406,3

-172,0
-4,6
6,9
0,0
0,4
8,4
-160,9

-442,2
-1,1
52,6
12,7
9,1
89,9
-279,0

0,0
0,9

-0,8
2,1

0,0
-48,8
8,6

0,0
-65,0
10,1

-39,3

-53,6

-156,2

73,7

Jan-Aug
2010

Bokslut
2009

Avskrivningar byggnader

87,8

125,8

Avskrivning maskiner och inventarier

43,4

66,4

0,3

23,6

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering av ej rörelsekapitalpåverkande
poster
Avskrivningar
Avsättningar
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel
Förändring av förråd (ökn -, minskn +)
Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar
(ökn -, minskn +)
Förändring av kortfristiga skulder (ökn +, minskn -)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Investeringsbidrag
Övriga investeringsinkomster
Kassaflöde från investeringsverksamheten

not 6
not 7

Finansiering
Utlåning
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar

not 8
not 8

Upplåning
Långfristig upplåning
Amortering
Förutbetalda intäkter

not 9
not 10

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

not 11

Noter till finansieringsanalysen

Not 1 - Avskrivningar, mkr

Nedskrivning av tillgångar
Avskrivningar över plan mot ej aktiverade investeringsutgifter
Summa

0,0

0,0

131,5

215,8

Not 2 - Avsättningar, mkr
Pensionsavsättning inkl löneskatt

Jan-Aug
2010

Bokslut
2009

24,6

36,7

Reservering LÖF (långfristig skuld)

1,2

1,4

Avsättning återställn pågående deponier

0,0

-2,2

Avsättning omstrukturering

-4,4

-24,2

Summa

21,4

11,7

Jan-Aug
2010

Bokslut
2009

Ingående förrådstillgångar

21,1

18,9

Utgående förrådstillgångar

20,2

21,1

0,9

-2,2

Jan-Aug
2010

Bokslut
2009

Ingående kortfristiga fordringar

313,2

283,3

Utgående kortfristiga fordringar

295,6

313,2

17,6

-29,9

Jan-Aug
2010

Bokslut
2009

Ingående kortfristiga skulder

923,2

703,5

Utgående kortfristiga skulder

741,5

923,2

-181,7

219,7

Not 3 - Förändring av förråd, mkr

Förändring
Not 4 - Förändring av kortfristiga fordringar och placeringar, mkr

Förändring
Not 5 - Förändring av kortfristiga skulder, mkr

Förändring
Not 6 - Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Avser inköp av aktieindexfonder till pensionsmedelsförvaltningen.

Not 7 - Försäljning av anläggningstillgångar
Avser försäljning av fastigheter och mark 6,7 mkr (2009: 34,7 mkr) samt maskiner och inventarier 0,2 mkr (2009: 17,9 mkr) .
Not 8 - Förändring av långfristiga fordringar
Avser i huvudsak utlämnade lån.
Not 9 - Amorteringar, mkr
Posten avser amorteringar och lösen av lån.
Amortering
Lösen av lån
Förändring kortfristig del av amortering
Summa

Jan-Aug
2010

Bokslut
2009

-1,2

-5,0

-48,8

-60,0

1,2

0,0

-48,8

-65,0

Not 10 - Förutbetalda intäkter
Avser huvudsakligen förutbetalda anläggningsavgifter för anslutning till vatten- och avloppsanläggningar 8,0 mkr (2009: 8,5 mkr).
Not 11 - Förändring av likvida medel, mkr
Jan-Aug
2010
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring

Bokslut
2009

170,5

96,8

14,3

170,5

-156,2

73,7

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt kommunallagen, lagen om kommunal redovisning och i
enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
I detta avsnitt kommenteras hur vissa av de rekommendationer som har stor betydelse för
redovisning av resultat och ekonomisk ställning tillämpas.
Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärdet reducerat med gjorda
avskrivningar. Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd
och följer i allt väsentligt Sveriges kommuners och landstings rekommendationer om
avskrivningstider. Linjär avskrivningsmetod tillämpas för merparten av
anläggningstillgångarna. För några fastigheter som hyrs ut till externa hyresgäster tillämpas
annuitetsmetoden. Investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet. Lånekostnader för
periodens investeringsutgifter inom den ej skattefinansierade verksamheten har aktiverats med
0,5 mkr, (internränta 4%). För övriga investeringar har inga lånekostnader aktiverats.
Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp (2010: 42 400 kr).
För fastighetsinvesteringar påbörjas avskrivning i samband med ianspråktagandet. För övriga
investeringar påbörjas avskrivning vid följande årsskifte och inte i samband med att
anläggningstillgången tas i bruk under året, vilket avviker från Rådet för kommunal
redovisnings anvisningar.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillångar utgörs av utgifter för IT-system och programvarulicenser
som huvudsakligen är externt förvärvade. Enligt Rådet för kommunal redovisnings
rekommendation om immateriella tillgångar ska avskrivningstiden vara högst fem år. För
ekonomi- och personalsystem har avskrivningstiden satts till sju år och motiveras av att den
ekonomiska livslängden för systemen bedömts vara minst sju år. Linjär avskrivningsmetod
tillämpas.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar i aktier och räntepapper värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet
och det verkliga värdet på balansdagen. En placering i pensionsmedelsförvaltningen har på
balansdagen ett något lägre marknadsvärde än sitt nominella värde. Avsikten med innehavet
är att den ska behållas till förfall och då är den kapitalgaranterad till nominellt värde, varför
den värderats till sitt nominella värde.
Leasing
Samtliga leasingavtal som fanns i kommunen på balansdagen har klassificerats som
operationella i enlighet med rekommendation 13.1 från Rådet för kommunal redovisning.
Årets leasingavgifter liksom framtida leasingavgifter framgår av not 2 i resultaträkningen.
Anslutningsavgifter
Intäkter från anslutningsavgifter för vatten- och avloppsanläggningar periodiseras för att
matcha den genomsnittliga avskrivningstiden för vatten- och avloppsanläggningarna, vilket
innebär att avgifterna periodiseras över 27 år. De förutbetalda avgifterna redovisas både som
kortfristig skuld (den del som intäktsförs inom ett år) och långfristig skuld.

Pensioner
Kommunens pensionsförpliktelse redovisas enligt den s k blandmodellen. Det innebär att
pensionsförmåner intjänade t o m 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen och att pensionsutbetalningar avseende ansvarsförbindelsen kostnadsförs i
samband med utbetalning.
Från 1998 belastar nyintjänade pensioner årets resultat. Även finansiella kostnader och
skuldförändring av avsättningen för pensioner intjänade från 1998 och framåt belastar årets
resultat.
Årets intjänade pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension (individuell del) redovisas
som kortfristig skuld och betalas ut via pensionsadministratören i mars följande år.
Som avsättning redovisas förmånsbestämd resp kompletterande ålderspension,
visstidspension samt särskild ålderspension. För samtliga pensionsförpliktelser redovisas även
särskild löneskatt.
Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av kommunens pensionsadministratör och följer
pensionsavtalet KAP-KL och riktlinjerna för beräkning pensionsskuld RIPS07.
Aktualiseringsgraden uppgår till 90,0%.
Avsättning för omstrukturering
En avsättning för omstruktureringsåtgärder gjordes med 44,6 mkr i bokslut 2007.
Avsättningen avsåg beslutade och pågående omstruktureringar inom skolorganisationen,
hälso- och sjukvården, räddningstjänsten samt Arbetscentrum. Avsättningen har bedömts
uppfylla de allmänna och särskilda kriterier som gäller för avsättning i samband med
omstrukturering enligt rekommendation 10.1. Avsättningen utgjordes från början i huvudsak
av avgångsvederlag för 108 personer. Sedan 2008 har avsättningen minskat i takt med
utbetalningarna uppgår i delårsbokslutet till 0,6 mkr och under 2011 beräknas avsättningen
vara reglerad.
Avsättning för deponier
Framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier redovisas som en avsättning i
balansräkningen. Ny värdering kommer att ske i samband med årsbokslutet.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden är bokförd som en kortfristig skuld i balansräkningen. Skulden består av
personalens sparade semesterdagar och okompenserad övertid per den 31 augusti. I skulden
ingår även ferielöneskuld och upphållslöneskuld samt skuld för jour och beredskap. Till
skulden har även lagts sociala avgifter motsvarande ordinarie personalomkostnadspålägg
39,7%.
Skatteintäkter
Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges Kommuners och Landstings
augustiprognos 2010 för skatteavräkningen 2009 resp 2010 enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation 4.2.
Reserveringar av medel i balanskravsresultatutredningar
Av årets resultat 2005 på 81,9 mkr har 44,5 mkr avsatts för uppbyggnad av en pensionsreserv
inom det egna kapitalet. Av årets resultat 2006 på 70,7 mkr har avsatts 45,7 mkr för framtida
omstruktureringsomkostnader. Av årets resultat 2007 har reserverats 16,4 mkr till
pensionsreserven inom det egna kapitalet. Reserveringarna avses att lösas upp framöver för att
matcha motsvarande framtida kostnader. Reserverade medel framgår av noten till Eget
kapital.
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1 Sammanfattande bedömning
Komrev inom PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat
kommunens delårsrapport för perioden 2010-01-01 – 2010-08-30 Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för 2010.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av
om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas
uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med
att delårsrapporten behandlas.
Resultatet för perioden är positivt med 59 mnkr, vilket är 19 mnkr bättre än motsvarande
period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på 43 mnkr. Kommunstyrelsen redovisar ingen prognos över om balanskravet kommer att uppfyllas för helåret.
Delårsresultatet visar att balanskravet uppfylls.
Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport:
-

Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Förvaltningsberättelsen saknar uppgift om väsentliga
händelser under perioden.

-

Hälso- och sjukvårdsnämnden har ej intäktsfört vårdgarantimedel för kvartal 1 och
socialnämnden har felaktigt bokfört en intäkt inom äldreomsorgen. Dessa fel gör
tillsammans att periodens resultat är 3 mnkr för lågt redovisat.

-

Vi instämmer i kommunens bedömning av möjligheterna att nå de finansiella mål
som kommunfullmäktige fastställt

-

Vi kan inte uttala oss om de kommungemensamma verksamhetsmålen kommer att
uppnås beroende på att flera mål inte följs upp mer än i årsredovisningen.

-

Förslag till åtgärder för att nå målen redovisas sparsamt eller inte alls.

1

2 Inledning
2.1

Bakgrund

Kommuner och landsting är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att
minst en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten
från årets början.
Kommunallagen (KL) 9 kap 9 a §
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § skall
behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska resultatet och
uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet.

2.2

Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Granskningen syftar till att bedöma om delårsrapporten ger svar på följande
revisionsfrågor.
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen
för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats
och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma
om delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Granskningen omfattar därför
att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår
granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda
felaktigheter kan förekomma.

2.3

Revisionskriterier

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 20 a §
KL ska behandlas av kommunfullmäktige.
Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer:
Kommunallagen och lag om kommunal redovisning
God redovisningssed
Interna regelverk och instruktioner
Fullmäktigebeslut
Delårsrapport 2010

Gotlands kommun

2010-10-29

2

2.4

Metod

Granskningen har utförts genom:
-

Analys av relevanta dokument

-

Granska specifikationer och underlag till väsentliga balansposter i den omfattning
som krävs för att i allt väsentligt säkerställa en rättvisande redovisning

-

Översiktlig analys av resultaträkning samt resultatprognos för året

-

Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som
krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda
målen

-

Intervjuer med berörda tjänstemän

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan mer
översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än på
substansgranskning.

3 Granskningsresultat
3.1

Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti vilket är i
överensstämmelse med KRL där det sägs att delårsrapporten ska omfatta minst sex och
högst åtta månader. Resultatet för perioden januari – augusti uppgår till 59 mnkr.
För fastighetsinvesteringar påbörjas avskrivningar vid ianspråktagandet och för övriga
investeringar vid årsskiftet, vilket är ett avsteg från god redovisningssed. Det finns ingen
uppgift om hur stor den resultatpåverkande effekten är.
Kommunens delårsrapport består förutom förvaltningsberättelse av resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. Någon sammanställd redovisning för perioden har
inte upprättats.
Bedömning
Vi har i samband med genomförd granskning inte funnit något som tyder på att
kommunens delårsrapport i allt väsentligt inte är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt.
Vi har granskat ett urval av de periodiseringar som är gjorda i samband med
delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrekt. Dock har en
felaktigt bokförd intäkt inom äldreomsorgen medför att socialnämndens resultat för
perioden är 1,2 mnkr för lågt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ej intäktsfört utfallet av vårdgarantimedlen för kvartal
1, som utfallit med 1,8 mnkr, vilket medför att nämndens resultat för perioden är 1,8 mnkr
för lågt. Nämnden har ej heller gjort någon beräkning av medel för perioden april-augusti,
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där avstämning sker först per 31 december 2010. Någon motivering till detta har ej
lämnats i delårsrapporten.
Vi noterar att posten kundfordringar fortfarande innehåller väsentliga belopp som inte kan
styrkas med tillfredsställande underlag avseende tandvården. Vi är även tveksamma till
substansen i hälso- och sjukvårdens kundfordringar från 2007 och äldre; den har minskat
obetydligt sedan föregående årsskifte och uppgår nu till knappa 3 mnkr.
På kontot för förutbetalda intäkter har upplupna kostnader inom socialtjänsten felaktigt
bokats upp med totalt 14 617 tkr. Detta medför dock ingen resultatpåverkan.
Vår bedömning är att de föreskrifter och anvisningar som finns ger förutsättningar för att
delårsrapporten ska uppfylla de krav som KRL ställer.

3.2

God ekonomisk hushållning

Delårsrapporten i Gotlands kommun är upprättad utifrån kommunens styrmodell
balanserat styrkort och utgår från perspektiven:
Brukare/kunder
Ekonomi
Medarbetare och ledare
Processer
Samhälle
Under perspektivet Ekonomi redovisas de finansiella målen och uppföljningen av dessa
medan övriga perspektiv presenteras utifrån en uppföljning av de framgångsfaktorer och
styrtal som kommunfullmäktige fastställt.
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3.2.1 Finansiella mål
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål som
fastställts i budget 2010:
Finansiellt mål/styrtal, fastställt av
fullmäktige i budget 2010

Utfall i prognos 2010

Kommunens bedömning av
måluppfyllelse

Årets resultat +80 mnkr i genomsnitt per år
för mandatperioden

I genomsnitt för
mandatperioden
+43,5 mnkr

Prognosen pekar på att målet
inte kommer att nås.

Årets resultat enligt budget

Budget 19,5
mnkr, utfall 43 mnkr

Prognosen pekar på att målet
kommer att nås.

Nettokostnadsökning max 3,7 %

2,8 % i perioden, i
genomsnitt för mandatperioden 3,2 %

Prognosen pekar på att målet
kommer att nås.

Strukturella besparingar genomförs inom
ramen för Struktur 2007 med minst 120
mnkr

Redovisas ej

Målet kommer att nås

Respektive nämnd har en buffert
motsvarande 1 % av budgetramen

Få nämnder har en buffert i Målet kommer inte att nås
sin budgetram

Investeringar avs skattefinansierad
verksamhet egenfinansieras till 100 %

Investeringarna finansieras av avskrivningar,
avsättningar och försäljningsinkomster

Målet kommer att nås

Amortering av låneskulden avs skattefinansierad verksamhet med 3 % per år

Under perioden har
amorteringar gjorts med
13 %

Målet kommer att nås

Avsättning sker för framtida pensioner

Inga avsättningar har
hittills skett i år och det är
osäkert om någon avsättning kommer att ske

Målet kommer inte att nås

Förbättrad ekonomisk styrning och
uppföljning

Enligt undersökning 2009- Målet kommer inte att nås
12-31 uppgav
förvaltningarna att
styrningen fungerade bra.
Fortsatta problem finns
inom hälso- och
sjukvården

Bedömning
Vi noterar att för målet strukturella besparingar redovisas ingen konkret uppföljning av
hur långt man hittills kommit. Den ekonomiska styrningen inom hälso- och sjukvården är
fortsatt problematisk. Vi har i vår granskning inte funnit något som i övrigt avviker från
kommunens bedömning av måluppfyllelsen.
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3.2.2 Mål för verksamheten
I sin sammanvägda bedömning av de olika perspektiven i styrkortet menar kommunen att
verksamheten generellt har hög kvalitet och nöjda brukare men är dyrare än i riket vilket
kan tolkas som att det finns utrymme för ytterligare effektiviseringar. Antalet anställda har
minskat – delvis som en följd av verksamhetsövergångar – och sjuktalet har minskat från
4,7 % till 4,5 %.
Måluppfyllelsen per 31 augusti 2010 för de olika perspektiven (finansiella, se ovan) kan
sammanfattas enligt följande:
Grönt, antal styrtal

Gult, antal styrtal

Rött, antal styrtal

Vita fält

Brukare/kunder

2,2

1,8

1

3

Processer

0,66

0,75

2,6

0,42

Samhälle

11

7

7

2

Medarbetare & Ledare

5

3

4

0

Kostnadsjämförelser med olika nyckeltal görs för verksamheter inom hälso- och
sjukvården, skolverksamhet och socialtjänst.
”Vita fält” signalerar att mått redovisas i årsredovisningen eller att uppföljning inte har
gjorts inom alla verksamheter. Mätningar görs ofta på årsbasis och flera mått redovisar
äldre resultat än för delårsperioden.
Bedömning
Av den redovisade måluppfyllelsen i delårsrapporten framgår att ”Grönt” och ”Gult”
överväger, vilket i någon mån kan sägas stödja kommunens samlade bedömning. Flest
icke uppnådda mål/styrtal finns inom samhällsperspektivet, där det är extra tydligt att
kommunen inte som ensam aktör kan nå mål och visioner. Enligt den strategiska planen
för 2010-2012 kan man räkna till mellan 27 och 30 styrtal för samhällsperspektivet; i
delårsrapporten redovisas 27 st och vi frågar oss om det är relevant med så många styrtal.
Vi noterar en positiv utveckling av kvalitativa mått för hälso- och sjukvården i
perspektivet processer där två av fyra mått visar grönt och två visar rött vid jämförelse
med riksgenomsnittet. Dock saknar vi förslag till åtgärder för att nå bättre resultat för de
mått där Gotland är näst sämst i landet.
Vi kan inte uttala oss om de kommungemensamma verksamhetsmålen kommer att uppnås
beroende på att flera mål/styrtal inte följs upp mer än i årsredovisningen. Det innebär att
revisionen inte kommer att kunna göra en rimlig bedömning av god ekonomisk
hushållning förrän vid bokslutet, dvs en gång per år.
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3.3

Förvaltningsberättelsens innehåll och struktur

I förvaltningsberättelsen redovisas måluppfyllelse i de olika perspektiven i styrkortet samt
en sammanfattning av nämndernas delårsrapporter och de kommunala bolagen.
Förvaltningsberättelsen saknar ett avsnitt om väsentliga händelser för perioden samt en
bedömning över om balanskravet kommer att uppfyllas för helåret 2010.

3.4

Resultatanalys

Prognosen för helåret pekar på ett positivt resultat, 43 mnkr, vilket är 23,5 mnkr bättre än
den reviderade budgeten. Avvikelsen beror på:
Skatteintäkter och statsbidrag förväntas bli 13 mnkr högre än budgeterat
Finansnettot ligger i prognosen 7 mnkr bättre än budgeterat, framförallt de
finansiella kostnaderna förväntas bli lägre än budget
Verksamhetens nettokostnader förväntas bli 3,5 mnkr lägre än budget.
I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2010, motsvarande
period föregående år, prognos för utfallet för 2010 och samt avvikelsen mot budget.

Resultaträkning och prognos 2010-08, mnkr

Utfall delår fg.
år

Utfall
delår

740,5

709,6

3.131,0

431,0

-3.086,7

-3.163,8

-6.854,0

430,5

-129,0

-131,5

-197,0

3,0

-2.475,2

-2.585,7

-3.920,0

3,5

1.883,5

1.938,5

2.903,0

17,0

641,0

714,9

1.071,0

-4,0

17,1

10,2

16,0

0

-19,0

-26,5

-27,0

7,0

39,9

58,9

43,0

23,5

Verksamhetens intäkter*
Verksamhetens kostnader*
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Prognos

*I prognosvärdet för verksamhetens intäkter och kostnader ingår interna poster. I
delårsresultatet har eliminering för interna poster gjorts med 1.478 mnkr.
Resultatet enligt avstämningen mot balanskravet uppgår till 56 mnkr i perioden.
Kommunen gör ingen avstämning av balanskravet baserat på det prognostiserade
resultatet.
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Avv mot
budget

3.5

Nämndernas budgetuppföljning och prognos

Prognosen för nämndernas driftredovisning 2010 visas i nedanstående tabell:
Driftredovisning per nämnd, mnkr

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
varav Räddningstjänsten
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa nämnderna

Prognos

Budget
2010
-197
-44
-131
-18
-10
-125
-961

Utfall
augusti
-117
-29
-96
-13
.3
-86
-633

Utfall
helår
-191
-44
-136
-18
-9
-125
-967

Budget
avvikelse
6
0
-5
0
1
0
-6

-311
-997
-1124
-3874

-202
-658
-783
-2591

-309
-989
-1172
-3916

2
8
-48
-42

Nämndernas förväntade resultat för 2010 överstiger budget med 42 mnkr. Hälso- och
sjukvårdsnämnden står för det största underskottet. I delårsrapportens sammanfattning av
nämndernas resultat redovisas mycket sparsamt vilka åtgärder som vidtas för att minska
underskotten, trots att detta ska göras enligt anvisningarna.

Delårsrapport 2010

Gotlands kommun

2010-10-29

8

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 5

2010-11-29

Strategisk plan och budget 2011-2013
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2010-11-16, § 276

•

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04—06 och 11

•

Nämndernas underlag till strategisk plan och budget. April 2010 *)

•

Beredningsunderlag. April 2010 *)

•

Nämndernas underlag till höstens budgetavstämning. September 2010 **)

OBS! Ytterligare handlingar i ärendet skickas vecka 47.
•

Ledningskontoret 2010-11-23 Utkast till budgetdokument

*)

Har utsänts till nyvalda i kommunfullmäktige. (Tidigare utsänt till
förutvarande kommunfullmäktige till budgetberedningen i maj 2010)

**)

Tidigare utsänt till samtliga.

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL 1(6)

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-11-16
2010-10-04--06, 11

Ks § 276
Au § 231

Strategisk plan och budget 2011-2013
KS2010/163-04
- Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 75
- Framställningar om ramförändringar och kompletterande uppgifter enligt nedan:
- Ledningskontoret 2009-09-13 och framställning om lönepolitisk satsning
- Serviceförvaltningen 2010-09-13
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2010-09-10
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2009-09-15
- Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-09-10
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2010-09-13
- Socialförvaltningen 2010-09-10
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2010-09-14
- Patientnämnden 2010-09-15 och - Överförmyndarnämnden 2010-09-15
- Tekniska nämnden 2010-08-25, § 161 Äskande avs. Garda skola
- Ledningskontoret 2010-09-23, förslag till investeringsbudget
- Ledningskontoret: Beredningsunderlag
- Ledningskontoret 2010-10-26 Resecentrum

Arbetsutskottet har överlämnat förslaget till budget och strategisk plan till
kommunstyrelsen. Utskottets beredning, förslag och beslut framgår av dess
protokoll, § 231, som bifogas.
Kommunstyrelsen hade också orienterats om budgetförslaget 1 november 2010.
Samverkan. Regiondirektör Bo Dahllöf redogjorde för de synpunkter på
budgetförslaget som de fackliga organisationerna framfört vid samverkan.
Budgetdirektiv. Ledningskontoret har upprättat förslag till kommunfullmäktiges
direktiv och rekommendationer till nämnderna.
Förslaget till investeringsbudget omfattar ca 390 mnkr, varav drygt 134 mnkr
avser ej skattefinansierade investeringar.
Förslaget till driftbudget innebär i förhållande till av kommunfullmäktige
beslutade ramar följande (netto): Förutom förändringar på intäktssidan föreslås
ytterligare ramhöjningar på totalt ca 23,5 mnkr. Ett generellt besparingsbeting
avseende administration och köp av tjänster från serviceförvaltningen på
ca 10,5 mnkr införs. Som personalkostnadsreserv upptas 43 mnkr (i st f 53 mnkr).
Prisökningssreserven minskas med 3,7 mnkr.
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PROTOKOLL 2(6)

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-11-16
2010-10-04--06, 11

Kommunstyrelsens beslut om ramförändringar
Kommunstyrelsens vid sammanträdet gjorda anteckningar och kompletteringar.
Tillnyktringsenhet. Kommunstyrelsen har (28 oktober 2010, § 232) beslutat att i
avvaktan på att Missbruksutredningen presenterar sitt betänkande, vilket väntas
ske under hösten 2010, ska ingen ändring av ansvaret för tillnyktringsenheten
vidtas. Kommunstyrelsens beslut (§ 128/2010) att hälso- och sjukvårdsnämnden ska
svara för förvaltningen av tillnyktringsenheten fr.o.m. 1 januari 2011 ska således
inte verkställas enligt den tidplanen. Socialnämnden ska tillföras 2 mnkr i 2011
års budget för den uteblivna besparingen.
Arvodeskostnader. För höjning av sammanträdes- och timarvoden m.m., täcka
kostnaderna för dels kommunalrådsarvoden, dels det ytterligare sammanträde som
kommunfullmäktige beslutat, upptas 1 mnkr under Politikerorganisationen.
Omfördelning av medel mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder kommer
att ske dels för ordförandearvoden, dels för sammanträdesarvoden m.m.
Underhåll av kök. Arbetsutskottet har föreslagit att av anslaget för periodiskt
underhåll ska ett preciserat belopp, 4 mnkr, avsättas för upprustning av kök. Den
beloppsmässiga prioriteringen har visat sig inte vara möjlig att göra.
Kommunstyrelsen beslutar att upprustning av kök ska – utan angivande av
belopp - prioriteras vid underhåll av fastigheter motsv. 2011.
BarnSam. Kommunstyrelsen har, § 231/2010, beslutat att i förslaget till budget,
under socialnämnden, uppta 500 000 kr för BarnSams verksamhet. De av
BarnSam berörda nämnderna (barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden) ska därutöver , var och en, bidra till verksamheten
med resurser till motsvarande belopp.

Driftbudget ramar 2011
Yrkanden:


Åke Svensson (S), med instämmande av Brittis Benzler (V), yrkade att
följande förändring skulle vidtas: Yrkandet framgår nedan under B.
Tekniska nämnden skulle tillföras 500 000 kr för införande av Bussiga kortet i
stadstrafiken. Förslaget om att uppta 2 mnkr för att införa halvtimmesavgångar i
landsbygdstrafiken skulle utgå.
Resultatet skulle därmed bli ca 11,5 mnkr.
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Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), att förändringar av de preliminära planeringsramarna 2011 skulle göras i enlighet med
arbetsutskottets förslag på sätt som framgår nedan kolumn A:
Resultatet skulle därmed bli ca 10 mnkr.

Proposition:
Ordföranden ställde proposition på sitt och Brittis Benzlers förslag till ramförändringar
och Eva Nypelius’ och Lena Celions och förklarade sig anse att hans och Brittis Benzlers
förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för
ordförandens och Brittis Benzlers förslag. NEJ för arbetsutskottets förslag. 8 ledamöter
röstade för ordförandens och Brittis Benzlers förslag: Brittis Benzler (V), Leif
Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Janica
Sörestedt (S), Hanna Westerén (S) och ordföranden Åke Svensson (S). 7 ledamöter
röstade nej: Lena Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M),
Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Stefan Wramner (M). Kommunstyrelsen
hade således beslutat bifalla ordförandens och Brittis Benzlers förslag.

Effekt på den av kommunfullmäktige beslutade ramen
Ökning – Minskning +

Yrkade
förändringar

Yrkade
förändringar

A

B

E Nypelius (C)
L Celion (M)

Å Svensson (S)
B Benzler (V)

- 1,0

- 1,0

- 1,5

- 1,5

Måltidsorganisation

- 1,2

- 1,2

Kompetensutveckling. Temporär förstärkning 2011

- 0,3

- 0,3

Kommunstyrelsen: Politikerorganisationen
Ökade arvodeskostnader
Kommunstyrelsen: Ledningskontoret
Personalförstärkning. Kostnader planering. Temporär
förstärkning 2011

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Kommunstyrelsen: Serviceförvaltningen

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
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Tekniska nämnden
Kollektivtrafiken – satsning halvtimmesavgångar

- 2,0

Bussiga kortet i Visby
Minskning utökat anslag periodiskt underhåll (till 24 mnkr)

- 0.5
+6

+6

- 1,5

- 1,5

- 1,4

- 1,4

- 0,750

- 0,750

Gymnasiereform. Temporär förstärkning 2011

- 1,0

- 1,0

Bemanning förvaltningsledning

- 0,5

- 0,5

Folkhögskola. Temporär förstärkning 2011

- 2,6

- 2,6

Bostadsanpassning* (omdisponerad verksamhet) och
verksamhetssystem *temporär förstärkning 2011

- 2,0

- 2,0

Hemsjukvård

- 4,1

- 4,1

BarnSam (krav på medfinansiering berörda nämnder)

- 0,5

- 0,5

- 2,0

- 2,0

Lokalkostnader ombyggnad Korpen

- 0,71

- 0,71

Hälsoförebygg. insatser (projekt).

- 0,5

- 0,5

Allmän ramökning: Temporär förstärkning 2011

- 5,0

- 5,0

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Kultur- och fritidsnämnden
Ramökning: 1 mnkr avser anläggn.bidrag och fören.bidrag
Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Barn- och utbildningsnämnden
Barnomsorg obekväm arbetstid
Lokalkostnader Garda skola (halvårseffekt)
Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Socialnämnden

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Tillnyktringsenhet; utebliven besparing
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Patientnämnden
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Personalförstärkning

- 0,55

- 0,55

Personalförstärkning

- 0,6

- 0,6

Kostnader arvoden

- 1,3

- 1,3

Personalkostnadsreserv

+ 10,0

+ 10,0

Upplösning reserv för prisökningar

+ 3,7

+ 3,7

Minskad avsättning periodisk underhåll

+ 6, 0

+ 6,0

+ 10,536

+ 10,536

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Besparingar
Generell administrativ besparing och sänkning av anslag för köp av
tjänster från serviceförvaltningen
Kommunstyrelsen ledningskontoret

ca 700 000 kr

Kommunstyrelsen serviceförvaltningen

ca 280 000 kr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

ca 1 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden

ca 225 000 kr

Barn- och utbildningsnämnden

ca 2,8 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

ca 720 000 kr

Socialnämnden

ca 2 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden

ca 2,6 mnkr

Kommunstyrelsens beslut


Barn- och utbildningsnämnden och ledningskontoret får i uppdrag att utreda
frågan om vilka konsekvenser som blir följden av principen om lika-villkor för
friskolor och de kommunala skolorna.



Socialnämnden får i uppdrag att utreda hur det förebyggande arbetet inom
hemvård och hemtjänst kan förbättras.
forts
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Föreliggande förslag till budget för år 2011 fastställs.
 Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2012-2013 förklaras
upprättad.
 Direktiv: Upprättade förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna
antas.
 Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2011 fastställs till 33:10 kr per skattekrona.
 Personalkostnadsreserv: De avsatta medlen för personalkostnadsökningar ska
fördelas av kommunstyrelsen.
 Interna prisökningar: De för interna prisökningar avsatta medlen upptas under
kommunstyrelsen och ska fördelas av kommunstyrelsen.
 Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till
100 mnkr.
 Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt
att ta upp, bestäms till 300 mnkr.
 Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för
300 mnkr
 Kommunstyrelsens bemyndigande: Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en
ram av 5 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.


Styrkort. Det gällande styrkortet fortsätter att gälla i avvaktan på att ett nytt
utarbetats, vilket beräknas kunna ske under första kvartalet 2011.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Samtliga nämnder/samtliga förvaltningar
Ledningskontoret: Kommunal ledning och samordning Ekonomi
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Au § 231
Strategisk plan och budget 2011-2013
KS2010/163-04
- Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 75
- Framställningar om ramförändringar och kompletterande uppgifter enligt nedan:
- Ledningskontoret 2009-09-13 och framställning om lönepolitisk satsning
- Serviceförvaltningen 2010-09-13
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2010-09-10
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2009-09-15
- Barn- och utbildningsförvaltningen 2010-09-10
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2010-09-13
- Socialförvaltningen 2010-09-10
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2010-09-14
- Patientnämnden 2010-09-15 och - Överförmyndarnämnden 2010-09-15
- Tekniska nämnden 2010-08-25, § 161 Äskande avs. Garda skola
- Ledningskontoret 2010-09-23, förslag till investeringsbudget
- Ledningskontoret: Beredningsunderlag

Allmänt
Sammanträdet inleddes med en presentation av utgångsläget för den fortsatta beredningen
av strategisk plan och budget 2011 - 2013. Kommunstyrelsen deltog i genomgången av
de övergripande förutsättningarna, som presenterades av ekonomistrateg Åke
Wennerberg.

Styrkort
Strategerna Lotten von Heijne och Ritva Norrby redogjorde för resultatet av
uppföljningen av styrkortet i delårsrapport 2:2010.
I november 2006, när de nyvalda kommunfullmäktige fastställde budget för 2007, gjordes
ett par ändringar av strategierna i styrkortet för 2007. Det styrkort som skulle gälla under
mandatperioden 2007-2010 fastställdes senare, i juni 2007.

Planeringsramar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslut i juni om planeringsramar för beräkning av 2010 års budget
innebar bl.a. följande:
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Ramförändringar:
Kompensation för löneökningar 53 mnkr (personalkostnadsreserv). Kompensation för
prisökningar i externa avtal och interna prisökningar 34 mnkr, varav 3,7 mnkr utgör
buffert för oförutsedda prisökningar. För skola och hälso- och sjukvård omfördelas och
tillskjuts medel enligt den resursfördelningsmodell som bygger på demografiska förändringar: Barn- och utbildningsnämndens ram minskas med totalt 6,6 mnkr. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ram minskas med 9,8 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämndens
ram ökas enligt plan med 8 mnkr.
Vissa anslagsförstärkningar ges framför allt till hälso- och sjukvård (10 mnkr) och
måltidsverksamheten (1 mnkr).
Övrigt:
Besparingen på 1 mnkr i form av indragning av FirstClass Tjelvar fullföljs inte och
berörda nämnders ramar ökas.
För ökade realisationsvinster upptas 18 mnkr utöver nuvarande budget.
Den avsedda besparingen på missbruksvården (2 mnkr) genomförs 2011 och ansvaret för
tillnyktringsenheten överförs från socialnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ram ökas med 3 mnkr och socialnämndens minskas med
5 mnkr.
Resultat: Resultatet skulle därmed uppgå till 1 mnkr.
Investeringar:
Investeringsram på 381,1 mnkr brutto. Av dessa avser 250 mnkr skattefinansierade
investeringar och 131,1 mnkr investeringar i affärsdrivande verksamhet.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
Besparing gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Efter att ha minskats upptogs den ekonomiska effekten av inrättandet av gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden fr.o.m. 1 januari 2010 till 3 mnkr. Arbetsutskottet har uttalat att
förändringar i nämndens verksamhet, och då närmast Gotlands folkhögskola, inte får drabba
verksamheten i Fårösund.
Besparing samhällsbyggnadsförvaltning
Bedömningen vid budgetavstämningen 2009 var att den ekonomiska effekten av ny
samhällsbyggnadsförvaltning 2010 skulle uppgå till 3 mnkr (i stället för beräknade 6 mnkr).
Återstående del av besparingen försköts därför till 2011 då hela beloppet ska infrias.
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Besparing kultur- och fritidsverksamhet
Som ekonomisk effekt av översynen av förvaltningen av kommunens kultur- och fritidsverksamheter upptogs 1 mnkr 2010 och 3 mnkr för 2011. Vid budgetavstämningen 2009 var bedömningen
att den ekonomiska effekten kunde infrias först 2011, varför ingen besparing upptogs 2010.
Missbruksvård
Den avsedda besparingen på missbruksvården (2 mnkr) skulle genomföras 2011 då ansvaret för
tillnyktringsenheten överförs från socialnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och
sjukvårdsnämndens ram har ökats med 3 mnkr och socialnämndens minskats med 5 mnkr.
Generella administrativa besparingar – upptagna under finansförvaltningen
Under finansförvaltningen har för senare fördelning upptagits besparing avseende serviceförvaltningen på 5,5 mnkr och 5,036 mnkr för generell administrativ besparing – ursprungligen
avsedd att ersätta besparingen genom Ädit-projektet. Sammanlagt således 10,536 mnkr.
Besparingen på serviceförvaltningen har överenskommits ska förverkligas genom minskningar av
nämndernas anslag för köp av verksamhet därifrån.
Bostadsanpassning
Som ett resultat av den s.k. Framtidsutredningen beslöt kommunfullmäktige att bostadsanpassningen skulle överföras till socialnämnden (från tekniska nämnden som idag har hand om
verksamheten). (Se nedan och särskilt beslut).
Processer: Missbruksvårdkedjan. Hemsjukvård m.fl.
Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en översyn av vissa verksamheter
som berör flera nämnder, framför allt hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, i syfte att
åstadkomma effektiviseringar och därmed ekonomiska vinster. Som ekonomisk effekt av översyn
av hemsjukvården har upptagits 3 mnkr i de preliminära ramarna för 2011.

Framställningar om vissa ramförändringar
Följande framställningar om ändring av de preliminära ramarna förelåg:
KOMMUNSTYRELSEN, LEDNINGSKONTORET:

Tjänst som pressekreterare: 550 000 kr. Ettårig förlängning av tillfällig förstärkning
med en upphandlare för det s.k. konkurrensprojektet: 550 000 kr. Almedalsveckans
öppnande: 200 000 kr. Fördjupade översiktsplaner: 800 000 kr för fördjupade översiktsplaner för Storsudret, Fårö och Östergarnslandet. Förbättrad lönestruktur: 5 mnkr.
(IT-strateger: Medel omdisponeras från serviceförvaltningen).
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Arbetsutskottets beslut:



Ramökning om 1,5 mnkr upptas som en ett-årig förstärkning. Särskild ekonomisk satsning för
förbättrad lönestruktur måste emellertid tills vidare anstå. Det lönepolitiska arbetet ska fortfara
att ha inriktningen att osakliga löneskillnader ska utjämnas.

KOMMUNSTYRELSEN: SERVICEFÖRVALTNINGEN

Kostförsörjning: 1,2 mnkr för kvalitetshöjning och 300 000 kr kompetensutveckling
Arbetsutskottets beslut:



1,5 mnkr upptas. Anslagsökningen för kompetensutveckling ska dock vara temporär.

Upprustning av kök – se nedan under tekniska nämnden.

TEKNISKA NÄMNDEN

Parkeringsavgifter Kompensation för minskade intäkter 4 mnkr. En utvärdering av
sommaren 2010 pågår.
Bostadsanpassning: (Se under socialnämnden).
Arbetsutskottets beslut:



I avvaktan på resultatet av utredningen av erfarenheter och effekter m.m. av införandet av
parkeringsavgifter tillförs inga nya medel.



I stället för att, såsom planerats, höja anslaget för periodiskt underhåll till 30 mnkr begränsas
höjningen till 4 mnkr. Anslaget uppgår därmed till 24 mnkr. Av anslaget ska ca 4 mnkr avsättas
för upprustning av kök.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Begäran att 1,5 mnkr av besparingen på 3 mnkr 2011 genom organisationsförändring
m.m. ska få uppskjutas till 2012.
Arbetsutskottets beslut:



Besparingen 2011 på 3 mnkr ska fullföljas. Ramförstärkning upptas med 1,5 mnkr. Av beloppet
avser 1 mnkr anläggningsstöd och föreningsbidrag.
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Barnomsorg på obekväm arbetstid 1,4 mnkr. Kostnader för lokaler som nämnden anser
inte behövs, men som inte kan sägas upp, 3,5 mnkr. Upplysning, att det nya läraravtalet (Läraravtal 2010), kan komma att få ekonomiska konsekvenser. Kompensation för
ökade kapitalkostnader för (den återuppbyggda) Garda skola. (Förslag av tekniska
förvaltningen).
Arbetsutskottets beslut:



1,4 mnkr upptas för införande av barnomsorg under obekväm arbetstid och halvårseffekten,
750 000 kr, av ökade kapitalkostnader för Garda skola. Utan att ta upp särskilda medel för
lokalvakanser uppmanas barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden bedriva ett
aktivt arbete för att rationalisera lokalanvändningen.

GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Lärcentra, 220 000 kr, för oförändrad nivå 2011. Kostnader för genomförandet av ny
gymnasiereform och ny skollag, 1,5 mnkr. Personal till förvaltningsledningen, 500 000 kr.
Bibehållande av Gotlands folkhögskolas verksamhet i Fårösund, 2,6 mnkr.
Ärendet föredrogs av utbildningschef Jan Holmquist och chefen för Gotlands
folkhögskola, Thomas Nilsson.
Arbetsutskottets beslut:



För Gotlands folkhögskola upptas 2,6 mnkr som en temporär förstärkning under 2011 i avvaktan
på beslut om ev. ändrade statsbidrag. För kostnader för den nya gymnasiereformen
upptas 1 mnkr och bemanning förvaltningsledning upptas 0,5 mnkr. Ramförstärkningen p.g.a.
gymnasiereformen är ettårig.

SOCIALNÄMNDEN

Förstärkning av anslag för försörjningsstöd, 10 mnkr. Driftkostnader nytt verksamhetssystem 1,9 mnkr.
Bostadsanpassningen ska, enligt beslut av kommunfullmäktige, överföras till socialnämnden (från tekniska nämnden). De båda nämnderna, som nu utrett frågan om
genomförandet, har begärt 1 mnkr i ökat anslag för verksamheten. (Se särskilt beslut).
Socialnämnden är berörd av ändrad förvaltning av vissa verksamheter (se ovan –
organisationsförändringar – och särskilda beslut). Hemsjukvård. Tillnyktring .
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Arbetsutskottets beslut:



För den överförda verksamheten bostadsanpassning och driftkostnader för nytt verksamhetssystem upptas 2 mnkr. Ökningen avs. bostadsanpassning, 1 mnkr, är temporär 2011.



För verksamheten hemsjukvård (se särskilt beslut) upptas 1,1 mnkr och besparingen på 3 mnkr
återtas. (Från hälso- och sjukvårdsnämnden omdisponeras 28,2 mnkr).



För BarnSams verksamhet upptas 500 000 kr. (Se särskilt beslut).

Arbetsutskottet föreslår i att ingen ändring ska vidtas vad gäller ansvaret för tilllnyktringsenheten,
som fortfar att vara en verksamhet under socialnämndens förvaltning. Besparingen på 2 mnkr ska
genomföras. (Se särskilt beslut).

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Ökade lokalkostnader för ungdomsmottagning och smärtteam, 710 000 kr.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Kullberg redogjorde för prognosen i
delårsrapport 2:2010 om ett underskott på 48 mnkr och pågående åtgärder och
förutsättningarna för en stabiliserad ekonomi, som enligt henne, krävde fortlöpande
medelstillskott på 25 mnkr per år.
Arbetsutskottets beslut:



För ökade lokalkostnader upptas 710 000 kr. Temporärt – under 2011 – upptas 5 mnkr i allmän
ökning av hälso- och sjukvårdsnämndens ram.



För projekt avseende förebyggande insatser för förebyggande hälso- och sjukvård upptas
0,5 mnkr.

PATIENTNÄMNDEN

550 000 kr för utökade kansliresurser och nya verksamhetsuppgifter.
Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att utreda frågan om en samordning av patientnämndens verksamhet och överförmyndarnämndens under en nämnd med en gemensam kansliorganisation. I uppdraget ingår också en översyn av överförmyndarens arbetsformer och arvodesnivåer i syfte att minska verksamhetens omfattning. Ledningskontoret redogör för verksamheterna
och anser att förutsättningarna för gemensam nämnd och kansli inte föreligger.
Arbetsutskottets beslut:



Begärda medel upptas.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

600 000 kr för utökade kansliresurser och 1,3 mnkr för ökade arvodeskostnader.
Anm: Om dessutom, såsom socialnämnden föreslagit, överförmyndarenämnden ska ansvara för verksamhet
med att förordna särskild vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn begärs ytterligare kansliresurser
och kostnader för arvoden. (Se särskilt beslut)
Arbetsutskottets beslut:



1,9 mnkr upptas för utökad bemanning och ökade kostnader för arvoden. Inga ytterligare medel
upptas för att förordna särskild vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn.

Investeringsramar
Ramen för skattefinansierade investeringar uppgår till 250 mnkr. Objekten har inte specificerats och ledningskontoret har haft arbetsutskottets uppdrag att - tillsammans med
förvaltningscheferna – bereda nämndernas äskanden och utarbeta förslag till investeringsbudget inom den antagna utgiftsramen. För investeringar i affärsdrivande verksamhet har ramen satts till 131,1 mnkr.
Följande direktiv gällde: Investeringar till följd av den nationella IT-strategin tillstyrks,
dock skulle ytterligare underlag inhämtas när det gäller IT-investeringar för socialnämnden, bl.a. den om verksamhetssystem. Merit-projektet skulle fullföljas skyndsamt
och att ställningstagande till investeringar i Windows 7 skulle anstå till budgetavstämningen. När det gäller investeringar i hälso- och sjukvårdsnämnden skulle ombyggnader
och omflyttningar minimeras.
KRYSSNINGSKAJ
Vid budgetberedningen fick ledningskontoret bl.a. i uppdrag att utreda tänkbara lösningar
för finansiering av anläggandet av en kryssningskaj.
Utvecklingsdirektör Per Lindskog redogjorde för den PM (2010-10-01) som ledningskontoret upprättat – som en delrapport - om möjligheterna till EU-stöd i finansieringen av
kostnaderna för en kryssningskaj i Visby hamn. Möjligheterna var begränsade inom
denna programperiod. (KS2010/393)
Arbetsutskottets beslut:



Ledningskontoret uppmanas fortsätta bevaka finansieringsfrågan – och särskilt i det kommande
strukturfondsprogrammet.

ANVÄNDNING AV F-HUSET
Ledningskontoret har begärt 500 000 kr för fördjupad utredning om den framtida
användningen av F-huset alternativ användning av huset.
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Arbetsutskottets beslut:



500 000 kr upptas i investeringsbudget 2011 under ledningskontoret för den begärda
utredningen. (Se även särskilt beslut)

Provisorisk anläggning för vatten i Vall
Tekniska nämnden har begärt 1,2 mnkr för att anordna en provisorisk lösning för att
tillhandahålla sex fastigheter i Vall dricksvatten från vattenverket i Träkumla.
Arbetsutskottets beslut:



I investeringsbudget för 2011 upptas 1,2 mnkr. (Se även särskilt beslut)

Investeringsbudget ramar
Arbetsutskottets förslag om ramförändringar 2011

Nämnd

.

Anm

KOMMUNSTYRELSEN
Ledningskontoret:

24 400

Anm 1

8 500

Anm 2

Nationell IT-strategi vård och omsorg. PC som tjänst och
reinvesteringar IT-infrastruktur. Möbler rådhuset.
Exploateringsverksamhet. Inköp enheter Rakel. Utredning Fhuset (Säveskolan). Fördyring PA-system

Serviceförvaltning
Måltidsförsörjning. Gemensamt utrustning och inventarier

Räddningstjänsten

7 000

Fordon Utrustning.

BYGGNADSNÄMNDEN

600

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

380

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

3 500

Investeringspott. Omklädning Hemsebadet.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Byggnader 5 800 tkr. IT 2 030 tkr. Maskiner och inventarier
2 200 tkr. Ombyggnad Fårösund 750 000

10 780
Anm 3
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GYMNASIE- och VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

4 184

Byggnader 800 tkr. IT 700 tkr. Maskiner och inventarier
2 684 tkr.

SOCIALNÄMNDEN

15 050

Byggnader 10 100 tkr (för bl.a. ersättning Östersol och växthus
Suderviljan). IT 3 450 tkr. Maskiner och inventarier 1 500 tkr.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

38 650

Byggnader 7 350 tkr. IT 6 300 tkr. Maskiner och inventarier
25 000 tkr

TEKNISKA NÄMNDEN
Skattefinansierad verksamhet
Affärsdrivande verksamhet
Summa

143 600 Anm 2 och 4
134 300
Anm 4
390 944

Anm 1: Ledningskontoret: Inga medel upptas för införande av Windows 7 2011
Anm 2: Serviceförvaltningen: Av anslaget för periodiskt underhåll 2011 ska 4 mnkr
avsättas för upprustningar av kök.
Anm 3: Barn- och utbildningsnämnden: Villkoret för de upptagna medlen avseende
Fårösunds skola är att investeringen får förverkligas endast om den leder till att f.d.
kommunhuset i Fårösund kan avyttras.
Anm 4: Tekniska nämnden. Skattefinansierad verksamhet: Inklusive utbyggnad
infrastruktur för uppförande av sporthall. Affärsdrivande verksamhet: Inklusive provisorisk
ledning till Vall.
forts
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Driftbudget ramar 2011
Arbetsutskottets beslut om ramförändringar
Yrkanden:
 Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), att föränd-

ringar av de preliminära planeringsramarna 2011 skulle göras på sätt som
framgår nedan kolumn A:
Tekniska nämnden skulle tillföras 2 mnkr för införande av halvtimmesavgångar på stomlinjerna i landsbygdstrafiken.
Resultatet skulle därmed bli ca 9,7 mnkr.
 Åke Svensson (S), med instämmande av Brittis Benzler (V), yrkade att

följande förändring skulle vidtas: Yrkandet framgår nedan under B.
Tekniska nämnden skulle i stället tillföras 500 000 kr för införande av Bussiga
kortet i stadstrafiken.
De yrkade vidare att utmaningsrätten skulle avskaffas och vårdnadsbidraget; det
senare efter en utredning om hur avvecklingen av bidraget kunde genomföras. De
yrkade vidare att följande frågor skulle utredas: Konsekvenserna av principen om
lika villkor för friskolor och det offentliga skolväsendet och hur det förebyggande
arbetet kunde förbättras inom hemvård och hemtjänst.
Resultatet skulle därmed bli ca 11,2 mnkr.


Eva Nypelius (C) yrkade avslag på Åke Svenssons yrkanden med undantag av
yrkandet om utredningar.

Proposition:
Ordföranden ställde proposition på sitt och Lena Celions förslag till ramförändringar och
Åke Svenssons och Brittis Benzlers och förklarade sig anse att hennes och Lena Celions
förslag vunnit majoritet.
Ordförande ställde sedan proposition på yrkandet att avskaffa utmaningsrätten och
vårdnadsbidraget och förklarade sig anse att arbetsutskottet avslagit det.
Efter att ha ställt proposition på yrkandet om utredningar förklarade sig ordföranden anse
att det bifallits
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Effekt på den av kommunfullmäktige beslutade ramen
Ökning – Minskning +

Yrkade
förändringar

Yrkade
förändringar

A

B

E Nypelius (C)
L Celion (M)

Å Svensson (S)
B Benzler (V))

- 1,5

- 1,5

Måltidsorganisation

- 1,2

- 1,2

Kompetensutveckling. Temporär förstärkning 2011

- 0,3

- 0,3

Kommunstyrelsen: Ledningskontoret
Personalförstärkning. Kostnader planering. Temporär
förstärkning 2011

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan

Kommunstyrelsen: Serviceförvaltningen

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Tekniska nämnden
Kollektivtrafiken – satsning halvtimmesavgångar

- 2,0

Bussiga kortet i Visby
Minskning utökat anslag periodiskt underhåll (till 24 mnkr)

- 0.5
+6

+6

- 1,5

- 1,5

- 1,4

- 1,4

- 0,750

- 0,750

Gymnasiereform. Temporär förstärkning 2011

- 1,0

- 1,0

Bemanning förvaltningsledning

- 0,5

- 0,5

Folkhögskola. Temporär förstärkning 2011

- 2,6

- 2,6

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Kultur- och fritidsnämnden
Ramökning: 1 mnkr avser anläggn.bidrag och fören.bidrag
Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Barn- och utbildningsnämnden
Barnomsorg obekväm arbetstid
Lokalkostnader Garda skola (halvårseffekt)
Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
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Socialnämnden
Bostadsanpassning* (omdisponerad verksamhet) och
verksamhetssystem *temporär förstärkning 2011

- 2,0

- 2,0

Hemsjukvård

- 4,1

- 4,1

BarnSam (krav på medfinansiering berörda nämnder)

- 0,5

- 0,5

Lokalkostnader ombyggnad Korpen

- 0,71

- 0,71

Hälsoförebygg. insatser (projekt).

- 0,5

- 0,5

Allmän ramökning: Temporär förstärkning 2011

- 5,0

- 5,0

- 0,55

- 0,55

Personalförstärkning

- 0,6

- 0,6

Kostnader arvoden

- 1,3

- 1,3

Personalkostnadsreserv

+ 10,0

+ 10,0

Upplösning reserv för prisökningar

+ 3,7

+ 3,7

Minskad avsättning periodisk underhåll

+ 6, 0

+ 6,0

+ 10,536

+ 10,536

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Besparing adm. och köp serviceförvaltn: Se nedan
Patientnämnden
Personalförstärkning
Överförmyndarnämnden

Övrigt

Besparingar
Generell administrativ besparing och sänkning av anslag för köp av
tjänster från serviceförvaltningen
Kommunstyrelsen ledningskontoret

ca 700 000 kr

Kommunstyrelsen serviceförvaltningen

ca 280 000 kr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

ca 1 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden

ca 225 000 kr

Barn- och utbildningsnämnden

ca 2,8 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

ca 720 000 kr

Socialnämnden

ca 2 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden

ca 2,6 mnkr
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Arbetsutskottets beslut
 Förslagen till budget och strategisk plan överlämnas till kommunstyrelsen.
De preliminära planeringsramarna 2011 fastställs med av arbetsutskottet
föreslagna förändringar.
Som personalkostnadsreserv upptas 43 mnkr. Prisökningsreserven minskas
med 3,7 mnkr.
Investeringar: Drygt 390 mnkr upptas för investeringar. Av beloppet avser
drygt 134 mnkr affärsdrivande verksamhet och kommersiella fastigheter.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen


Barn- och utbildningsnämnden och ledningskontoret får i uppdrag att utreda
frågan om vilka konsekvenser som blir följden av principen om lika-villkor för
friskolor och de kommunala skolorna.



Socialnämnden får i uppdrag att utreda hur det förebyggande arbetet inom
hemvård och hemtjänst kan förbättras.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
 Föreliggande förslag till budget för år 2011 fastställs.
 Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2012-2013 förklaras
upprättad.
 Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2011 fastställs till 33:10 kr per skattekrona.
 Personalkostnadsreserv: De avsatta medlen för personalkostnadsökningar ska
fördelas av kommunstyrelsen.
 Interna prisökningar: De för interna prisökningar avsatta medlen upptas under
kommunstyrelsen och ska fördelas av kommunstyrelsen.
 Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till
100 mnkr.
 Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt
att ta upp, bestäms till 300 mnkr.
 Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för
300 mnkr

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL 14(14)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-04--06, 11

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


Styrkort. Det gällande styrkortet fortsätter att gälla i avvaktan på att ett nytt
utarbetats, vilket beräknas kunna ske under första kvartalet 2011.

Expedieras:
Samtliga nämnder/samtliga förvaltningar
Ledningskontoret: Kommunal ledning och samordning Ekonomi

DEL 1
STRATEGISK PLAN
(Budget 2011-13)

Gotlands kommun – Strategisk plan och budget 2011-2013

1. Styrningen av Gotlands kommun
1.1 Den strategiska styrningen
Gotlands kommuns styrprocess består av ett antal planerings- och uppföljningsaktiviteter.
Aktiviteterna i planeringsdelen har inför 2011 års strategiska plan varit:






Fortsatt implementering av Gotlands nya vision och varumärkesplattform
Genomförande av omvärldsanalys
Analys av resultat och måluppfyllelse
Beslut om inriktning för mandat- och planeringsperioden
Prioritering av resurser och beslut om uppdrag

Uppföljning av målen sker i samband med delårsrapport 2 och årsredovisningen. Ekonomin följs
löpande upp under året i månads- och delårsrapporter.
Gotlands vision och varumärkesplattform
Gotlands vision tar sikte på år 2025. Visionen är en målbild som ska vägleda beslut om Gotlands
utveckling. Samtidigt som kommunfullmäktige i juni 2008 beslutade om visionen så antogs även
Gotlands nya varumärkesplattform. Under 2010 har en ny fas inletts där visionen ska omsättas i
konkreta aktiviteter.
Genomförande av omvärldsanalys
Omvärldsanalysen, d v s en analys av hur kommunen påverkas av omvärlden och vilka trender som
kommer att påverka organisationen under de närmaste åren är en viktig länk mellan visionen och den
kommunala verksamheten. De slutsatser som kan dras av en omvärldsanalys är en viktig utgångspunkt
för kommunens fortsatta planering.
Analys av resultat och måluppfyllelse
Analys görs av årets resultat och måluppfyllelse (kommunens alla styrkort). Utifrån analysen föreslås
åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen kommande år. Uppföljning och analys sker i samband med
kommunens delårsrapport och årsredovisning.
Beslut om inriktning för mandat- och planeringsperioden
Utifrån Gotlands vision, politiska prioriteringar, måluppfyllelse samt den genomförda
omvärldsanalysen fastställs inriktningen för den kommande mandat- och planeringsperioden.
Koncernens målstyrning sker enligt modellen balanserad styrning, som utgår från fem olika
perspektiv; brukare/kunder, ekonomi, medarbetare & ledare, processer och samhälle.
Nämnderna och enheterna upprättar egna styrkort och verksamhets-/åtgärdsplaner utifrån gemensam
vision, mål och värderingar.
Nytt styrkort för mandatperioden 2011-2014 kommer att arbetas fram under första delen av 2011.
Utgångsläget i dagsläget är det tidigare styrkortet fram tills det nya är framtaget.
Prioritering av resurser och beslut om uppdrag
Utifrån beslut om inriktning för mandat- och planeringsperioden fördelas och omfördelas resurser till
nämnderna. I samband med detta kan beslut fattas om särskilda uppdrag till nämnderna. För den
ekonomiska planeringen upprättas en budget i balans för budgetåret och en flerårsplan för de två åren
efter budgetåret. För investeringarna görs en investeringsbudget för budgetåret och en inriktning för de
fyra åren efter budgetåret.
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1.2 Gotlands vision och varumärkesplattform
Vision Gotland 2025
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2008 Vision Gotland 2025. Visionen kan sammanfattas med:
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt
och fylld av livslust.
I visionen har fem övergripande mål satts som ska vara uppnådda år 2025:
Minst 65 000 invånare bor på Gotland.

Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.

Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.

Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.

Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor.


Vision Gotland 2025 är även det regionala utvecklingsprogrammet för Gotland. Grunden är en
långsiktigt hållbar utveckling utifrån tre samspelande dimensioner – den ekonomiska, sociala och
miljömässiga.
Visionen ska utgöra basen för andra planer och program med bäring på utveckling av regionen. För att
kunna uppfylla de övergripande målen redovisas ett antal målbilder och strategier.
Varumärket Gotland
Gotlands varumärke kan beskrivas som allt det som man associerar till när man hör ordet Gotland.
Analys har visat att bilden av Gotland i omvärlden är alltför begränsad för att gynna Gotlands
utveckling. Önskvärt vore en positionsförflyttning i riktning mot ”året runt”.
Den varumärkesplattform som antogs av kommunfullmäktige 2008 omfattar tre områden. Gotland
som boendeö, näringslivs- och etableringsö samt besöksö. Plattformen slår fast att varumärkeslöftet
som talar om vad man kan förvänta sig av Gotland är ”Gotland – den magiska ön”. De kärnvärden
som ska genomsyra kommunikationen är kreativitet, närhet, livslust, livskraft och magiskt.
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Ö-möjligt

Originell
Annorlunda
Natur-/jordnära

Kulinariskt
Kulturarv

Vackert
Exotisk
Spännande

Levande

Särpräglat

Historisk
Miljö
Världsarv

Högskola
/studieort

Idrott
Drömförverkligande

Kompetens

Magiskt

Utveckling

Naturligt
Lust
Trygghet
Familjärt

Kvalitet
Professionalism
Framåtanda

Kreativitet

Gotland - den
magiska ön

Hälsa

Livskraft

Hållbar
utveckling

Föreningsliv
Säkerhet

Tillväxt
Gotland

Äkta

Genuint

Närhet

Vitalitet

Livslust

Nytänkande
Inbjudande

Måltidsupplevelser
och råvaror

Bryr sig
”Steget fram”

Kulturliv
Mitt i
Östersjön

Kommunikationer

Närhet
Integrerande
Mötas/möten/mötesplats

Öppenhet
Medmänsklighet
Året runt

Välkomnande

Omhändertagande

Införande av visionen och varumärkesplattformen
Lansering och förankring av Gotlands nya vision och varumärkesplattform i kommunens organisation
startade för Gotlands kommuns del hösten 2008 genom workshops med samtliga nämnder och
förvaltningsledningar, och har fortsatt inom respektive förvaltning. Första etappen har bestått av
förankring och konkretisering med hjälp av den så kallade lärkartan samt integrering med styrkorten.
Syftet är att stimulera hela organisationen till aktiviteter som bidrar till att nå Gotlands vision och
stärka Gotlands varumärke.
I och med detta är införandets första etapp avslutad. Vision Gotland 2025 och varumärkesplattformen
för Gotland har inarbetats i styrsystemet. Styrkorten på nämnd- och enhetsnivå är anpassade efter det
nya målet i samhällsperspektivet: Gotlands kommun ska bidra till att visionsmålen uppnås och att
Gotlands varumärke stärks.
Nu börjar arbetet med att omsätta målen och framgångsfaktorerna i konkreta aktiviteter.
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1.3 Omvärldsanalys
Syftet med omvärldsanalyserna som årligen genomförs inom Gotlands kommun är att skapa ett
komplement till kommunens övergripande vision. Ett av målen är att tydliggöra och analysera
alternativa framtidsbilder för att skapa insikt och handlingsberedskap i den kommunala
organisationen. Syftet med omvärldsanalysen är också att utveckla den kommunala demokratin och
stödja ett lärande arbetssätt.
I tidigare omvärldsanalyser under mandatperioden har utmaningar åren 2007-2010 samt
omvärldstrender identifierats. Följande utmaningar valdes ut som de viktigaste under den tidigare
mandatperioden:
•
•
•
•
•
•
•

Förbättra företagsklimatet
Utveckla varumärket Gotland
Stimulera unga människors framtidstro
Skapa förutsättningar för tillväxt
Öka förtroendet för kommunen (politiker/politiken & tjänstemän/verksamheten) genom ökat
medborgarinflytande
Skapa Gotlands framgångssaga & kommunicera den
Inta tydligare position i regionfrågan

De omvärldstrender som påverkar Gotland nu och i framtiden identifierades också.
-

Klimatförändringar – livsstil, vatten- & energiförsörjning, resande, resultat Balikonferensen
Individualism – valfrihet, kundinriktning, ökad andel miljömedvetna val, intresse för egna
livskvaliteten, mat & hälsa
Teknikutveckling – kommunikation, medicin
Demografi – fler äldre, färre unga, rekryteringsutmaning
Ökad geografisk rörlighet – ökat resande, dubbelt boende

Samtliga dessa utmaningar och omvärldstrender har varit i fokus under den nu avslutade
mandatperioden och flertalet ingår i den av kommunfullmäktige antagna visionen och
varumärkesplattformen.
Fokus i omvärldsanalysen inför 2011 är hur Gotland påverkas av att bli en region. SKRIV NÅGOT
MER
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1.4 Analys av resultat och måluppfyllelse
Resultatet och måluppfyllelsen analyseras i samband med årsredovisningar och delårsrapporter. Så här
sammanfattades resultat och måluppfyllelsen i 2010 års andra delårsrapport:
Förbättrat utgångsläge genom ökade skatteintäkter
Inför året beräknades skatteintäkter och generella bidrag uppgå till 3 896 mkr, under året har nya
prognoser visat att skatteintäkter och generella bidrag kommer att uppgå till 3 974 mkr (+78 mkr).
Nettokostnadsökningen i perioden efter justeringar är 2,8 procent. Prognosen för helåret är +43 mkr.
Endast ett fåtal nämnder har avsatt en buffert på 1 procent av budget.
Hög kvalitet och nöjda brukare men dyrare än i riket
Uppföljningen av målen i delårsrapporten visar att kommunens verksamhet generellt har hög kvalitet.
Såväl brukarna som medborgarna är överlag nöjda enligt de undersökningar som har genomförts. Flera
brukarundersökningar kommer att genomföras under hösten vilket medför att aktuella mätetal kommer
att redovisas i årsredovisningen. Verksamheten i flera fall dyrare än motsvarande kommungrupp vid
en kostnadsjämförelse vilket kan tolkas som att verksamheten kan effektiviseras ytterligare.
Gotland klarade lågkonjunkturen relativt bra
Gotland klarade sig relativt bra under lågkonjunkturen i jämförelse med andra delar i landet. Den
växande besöksnäringen och den, i förhållande till andra kommuner, stora offentliga sektorn var
bidragande orsaker till detta. Besöksantalet till ön har varit högre än föregående år mycket tack vare de
senaste årens satsningar på nya internationella marknader.
Antalet folkbokförda ökade och flyttnettot var positivt första halvåret
Antalet folkbokförda ökade med 24 personer under det första halvåret 2010 (till ett invånarantal på 57
245). Födelsenettot var minus 26 medan flyttnettot var positivt med en ökning av 59 invånare. Den
negativa befolkningstrenden ser ut att ha brutits, även om ökningen hittills i år är blygsam.
Färre anställda och sjunkande sjuktal
Antalet tillsvidare- och visstidsanställda har minskat med 256 personer till 6 084 sedan årsskiftet. Ett
hundratal av dessa har bytt arbetsgivare som en följd av verksamhetsövergångar. Trenden med
sjunkande sjukfrånvaro håller i sig. Sjuktalet låg efter årets första åtta månader på 4,5% jämfört med
4,7% för samma period 2009. Den senaste medarbetarenkäten visade att medarbetarna anser att
arbetsmiljön överlag är god och att de trivs med sitt jobb. Förbättringsområden var
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. En ny medarbetarenkät har genomförts under hösten
2010 och resultatet presenteras i årsredovisningen.
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1.5 Inriktning för mandat-/planeringsperioden
Majoritetens prioriteringar
Den majoritet om tillträde efter valet 2006 bestämde sig för att följande prioriteringar ska gälla för
mandatperioden 2007-2010:
-

Kommunikationerna
Skattesänkning
Företagsklimat och ökad tillväxt
Konkurrensutsättning
Regionfrågan
Miljö och energi
Bostadsbyggandet
Arenahall
Rena stränder
Personalpolitiken och ledarskapet

Målstyrning med balanserat styrkort
I Gotlands kommun används balanserat styrkort som metod för att få koncernen att arbeta mot samma
mål. Det balanserade styrkortet är en strukturerad metod för att styra mot och följa upp de mål som
pekats ut som strategiskt viktiga för att nå den gemensamma visionen.
Syftet är också att säkerställa att flera perspektiv på vad som skapar värde för kommunen tas med i
bedömningen. I Gotlands kommuns styrkort finns perspektiven för brukare/kunder, ekonomi,
medarbetare och ledare, processer samt samhälle.
God ekonomisk hushållning
Kommunen ska ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och i
planen för ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen ska innehålla en utvärdering av om målen för
en god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
Inom ramen för kommunens balanserade styrkort får anses att begreppet ”God ekonomisk
hushållning” innefattar en bedömning av målen för samtliga perspektiv – det vill säga balansen mellan
de olika perspektiven. Ekonomin ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Samtidigt
ska brukarna/kunderna få tjänster av god kvalitet, känna sig delaktiga och bli respektfullt bemötta, och
processerna ska vara samverkande och effektiva. Medarbetarna och ledarna ska känna att Gotlands
kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik. Slutligen ska Gotlands kommun
bidra till att visionsmålen uppnås och att Gotlands varumärke stärks.
Framgångsfaktorerna och styrtalen i ekonomiperspektivet motsvarar de finansiella målen.
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Kommunens styrkort
På följande sidor redovisas det balanserade styrkort för kommunen som kommunfullmäktige antagit
att gälla för mandatperioden 2007-2010. Eftersom styrkortet för den nya mandatperioden inte kommer
att vara klart förrän första delen av år 2011 är det nuvarande styrkortet gällande.

Styrningen utgår från Gotlands gemensamma vision och varumärkesplattform. Av verksamhetsidén
framgår varför kommunen finns till. Strategierna anger vilka vägval som ska göras inom Gotlands
kommun för att nå visionen. De grundläggande värderingarna ska vi alltid ha med oss i kontakter med
andra människor och när vi utför vårt arbete – delaktighet, omtanke och förtroende.
För varje perspektiv finns ett övergripande mål. Visionen och de övergripande målen är gemensamma
för alla nivåer i kommunen. Till varje mål kopplas ett antal framgångsfaktorer. Framgångsfaktorerna
beskriver vad verksamheten måste vara bra på/lyckas med för att respektive mål ska nås.
Framgångsfaktorerna ska vara få och väl valda. De utgör områden som verksamheten bedömt är
avgörande att lägga kraft på för att nå målet. För att veta att man lyckats med sin framgångsfaktor
förses varje framgångsfaktor med så kallade styrtal som beskriver vad som ska mätas och vad som ska
uppnås (styrtalets målnivå).
Målen, framgångsfaktorerna och styrtalen följs upp kontinuerligt årsvis, eller i vissa fall oftare i
samband med månads- och delårsrapporter. Framgångsfaktorerna och styrtalen bedöms utifrån
måluppfyllelse med hjälp av signalerna grönt, gult eller rött, samt utveckling över tiden. Dessa
signaler ska fungera som grund för ev åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen.
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Gotlands kommuns verksamhetsidé
Verksamhetsidén talar om varför kommunen finns till:
•
•
•
•

Ansvara för den sociala, ekonomiska och kulturella välfärden
Erbjuda god offentlig service med tillgänglighet, valfrihet och kvalitet som kännetecken
Svara för en myndighetsutövning som skapar förtroende och rättssäkerhet
Verka för ett hållbart samhälle genom att öka tillväxten, sysselsättningen och den
inomregionala balansen

Gotlands kommuns grundläggande värderingar
Kommunens gemensamma värdegrund sammanfattas med förtroende, omtanke och delaktighet. De
ringar in ett förhållningssätt som ska visa sig i ord och handling oavsett var vi befinner oss i
organisationen.
Kommunens strategier för att nå visionen
Strategierna är viktiga vägval för att vi ska nå visionen och ska genomsyra beslut och vägleda
ställningstaganden för alla förvaltningar. Strategierna ska styra satsningar och prioriteringar under
resterande mandatperiod. Fyra kommunövergripande strategier har fastställts som ska ta oss till
visionen:
1. Vi arbetar i bred samverkan med andra för att förbättra företagsklimatet, öka befolkningen,
tillväxten och stärka varumärket Gotland.
2. Vi får hela organisationen att dra åt samma håll. Koncernstyrningen ska stärkas.
3. Vi skapar möjligheter för en hållbar utveckling på hela Gotland. De tre
hållbarhetsperspektiven ska genomsyra våra beslut.
4. Vi skapar goda relationer, är goda ambassadörer för Gotland och lyfter Gotland som plats att
besöka, leva och verka på.
Mål per perspektiv
Kommunens och alla verksamheters gemensamma mål för de fem perspektiven är:
•
•
•
•
•

Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir
respektfullt bemötta
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
Medarbetare & ledare: Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god
personalpolitik
Processerna är samverkande och effektiva
Samhälle: Gotlands kommun ska bidra till att visionsmålen uppnås och att Gotlands
varumärke stärks

Nedan beskrivs varje perspektiv och de framgångsfaktorer som av kommunfullmäktige bedömts som
avgörande för att uppnå målen.
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Brukare/kunder
Brukare/kund används som ett samlande begrepp för mottagarna av de tjänster och varor som
kommunen producerar. Kvalitet används i betydelsen hur någonting är och upplevs, vilket kan vara
mycket olika hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att identifiera mottagaren av en vara
eller tjänst och att ta reda på hans/hennes behov och förväntningar.
Kommunens övergripande mål för brukar-/kundperspektivet är:
Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta.
För att nå det övergripande målet har följande framgångsfaktorer och styrtal identifierats
(framgångsfaktorerna beskriver vad kommunen måste vara bra på och lyckas med medan styrtalen
anger vad vi mäter och vilken målnivån år 2010 är).
Framgångsfaktorer

Styrtal

1. Inhämta och förstå brukarnas/kundernas behov

a) Behoven ska kartläggas
b) Situationen ska förbättras för barn, ungdomar
och unga vuxna i riskzonen (utifrån identifierade
mål och faktorer)
2. Ge brukarna/kunderna möjlighet till inflytande Brukarna/kunderna ska vara nöjda med
inflytandet*
3. Erbjuda tjänster av god kvalitet
Brukarna/kunderna ska vara nöjda med
tjänsternas kvalitet*
4. Göra brukarna/kunderna nöjda med
Tillgängligheten ska vara i nivå med uppsatta mål
tillgängligheten till tjänsterna
& handläggningstider
* mäts av förvaltningarna i standardiserade brukarundersökningar
Om framgångsfaktorn ”inhämta och förstå brukarnas/kundernas behov”
En förutsättning för att uppfylla det övergripande målet för brukar-/kundperspektivet är att det finns
dokumenterade metoder och rutiner för att kartlägga och bedöma brukarnas/kundernas faktiska behov.
Att utifrån sin professionella roll förstå behoven är avgörande för att i nästa steg kunna värdera dessa
och utifrån en professionell kompetens ställa behov och förväntningar i relation till de resurser som
står till förfogande.
Om framgångsfaktorn ”ge brukarna/kunderna möjlighet till inflytande”
De olika uppföljningar som görs inom kommunen riktade till brukare/kunder kan ses som grunden till
en brukardialog. Dessa ger utrymme till olika slag av inflytande med möjlighet att påverka de tjänster
som produceras. Uppföljningarna kan se olika ut för olika tjänster och målgrupper, t ex hearings,
enkäter, samtal/intervjuer, fokusgrupper och/eller sammanställningar av kundförslag/kundklagomål.
Brukarna/kunderna kan också ges möjlighet till inflytande inför viktiga beslut genom samråd.
Om framgångsfaktorn ”göra brukarna/kunderna nöjda med tjänsternas kvalitet”
Det är av stor betydelse att relatera till innebörden i kvalitetsbegreppet, det vill säga en varas/tjänsts
förmåga att tillfredsställa eller helst överträffa brukarens behov och ”sanna” förväntningar. ”Sanna”
förväntningar förutsätter ett tydligt kommunicerat åtagande för respektive kommunal tjänst.
Om framgångsfaktorn ”göra brukarna/kunderna nöjda med tillgängligheten till tjänsterna”
Ytterligare en framgångsfaktor att lyckas med för att nå målet är att ha en god tillgänglighet till de
tjänster som kommunen erbjuder. Av detta följer att tydliga mål för tillgänglighet och
handläggningstider ska tas fram och uppnås av nämnder och förvaltningar.
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Ekonomi
Ekonomiperspektivet i en kommun motsvarar de resurser som finns i form av skatteintäkter,
statsbidrag, avgifter och bidrag. Det huvudsakliga målet för kommunen är inte att skapa vinst men
däremot måste befintliga resurser användas på rätt sätt, så kallad ”god ekonomisk hushållning”. Ett
visst överskott måste därför budgeteras och redovisas över tiden för att inte belasta kommande
generationer med skulder och därmed, i förlängningen, sämre kommunal service.
Kommunens övergripande mål för ekonomiperspektivet är:
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
För att nå det övergripande målet har följande framgångsfaktorer och styrtal identifierats
(framgångsfaktorerna beskriver vad kommunen måste vara bra på och lyckas med medan styrtalen
anger vad vi mäter och vilken målnivån år 2010 är).
Framgångsfaktorer

Styrtal

1. Skapa en realistisk budget där resultatnivån
långsiktigt uppgår till 2% av nettokostnaderna

a) Årets resultat +80 mkr i genomsnitt per år för
mandatperioden
b) Årets resultat enligt budget
c) Nettokostnadsökning max 3,7%
d) Strukturella besparingar genomförs inom ramen
för Struktur 2007 med minst 120 mkr
Respektive nämnd har en buffert motsvarande 1%
av budgetramen

2. Nämnderna ska verka för god ekonomisk
hushållning genom att införa buffertar inom sina
budgetramar
3. Egenfinansiera nyinvesteringar*
4. Amortera på låneskulden*
5. Trygga framtida pensioner
6. Väl fungerande ekonomisk styrning och
uppföljning
* avser skattefinansierad verksamhet

Investeringar egenfinansierade till 100%
Amortering av låneskulden* med 3% / år
Avsättning sker för framtida pensioner
Förbättrad ekonomisk styrning och uppföljning

Om framgångsfaktorn ”skapa en realistisk budget där resultatnivån långsiktigt uppgår till 2%
av nettokostnaderna”
En förutsättning för att ekonomi- och verksamhetsstyrning ska fungera är att budgeten är realistisk.
Med realistisk budget menas bland annat att nämndernas verksamhetsmål överensstämmer med
tilldelade resurser och att balans råder mellan samtliga verksamhetsmål och det totala ekonomiska
utrymmet kommunfullmäktige förfogar över. Det långsiktiga målet är att resultatet ska uppgå till +2%
av nettokostnaderna vilket innebär en resultatnivå på ca +80 mkr per år i genomsnitt. Vid en sådan
resultatnivå skapas en handlingsfrihet och en buffert för oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar. Enstaka år är målet att uppnå ett resultat i nivå med av fullmäktige fastställt
budgeterat resultat.
Om framgångsfaktorn ”nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning genom att införa
buffertar inom sina budgetramar”
Buffertresonemanget kommer utifrån ett ekonomiskt synsätt som bygger på att ett internt
rationaliserings- och effektiviseringsarbete ständigt måste pågå i verksamheterna för att parera
oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Det ekonomiska utrymmet (minskade
kostnader) som skapas genom rationaliseringar avsätts som en buffert i budgeten. Bufferten byggs upp
under mandatperioden och bör från och med 2010 års budget årligen uppgå till
1% av respektive nämnds nettoram.
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Om framgångsfaktorn ”egenfinansiera nyinvesteringar i skattefinansierad verksamhet”
Finansiering av investeringar utan att uppta långfristiga lån kan ske ”inom systemet” genom det
finansiella utrymme som skapas genom avskrivningar och avsättningar. Detta utrymme, det vill säga
medel tillgängliga för investeringar, uppgår till cirka 200 mkr. Ur ett generationsperspektiv är det
viktigt att nuvarande generation inte vältrar över skuldbördan och betalningsansvaret på
nästkommande generationer. Upplåning till investeringar i de affärsmässiga verksamheterna får ske då
med investeringen tillhörande ökade drift- och kapitalkostnader belastar respektive kollektiv via
avgifter och således inte belastar den skattefinansierade verksamheten.
Om framgångsfaktorn ”amortera på låneskulden”
Låneskulden kan minskas på två sätt. Det ena är att driftverksamheten genererar ett överskott - ju
större överskott desto större är sannolikheten att låneskulden kan amorteras. Det andra sättet är att
nettoinvesteringsvolymen hålls nere och att det finansieringsutrymme som skapas av avsättningar och
avskrivningsposten delvis används för att amortera på låneskulden.
Om framgångsfaktorn ”trygga framtida pensioner”
En kostnadspost som kommer att öka dramatiskt är kostnaderna för pensioner. Det är både
pensionsutbetalningarna, det vill säga pensioner till pensionerade medarbetare, och avsättning till
blivande pensionärer som ökar. Kommunens pensionspolicy innebär att utbetalningstopparna ska
kapas de år som påfrestningarna är som störst, år 2015-2031. Placering av pensionsmedlen ska göras
så att de värdemässigt matchar pensionsåtagandets utveckling. Målet är att pensionsportföljen år 2010
ska uppgå till 150 mkr för att de framtida pensionerna ska anses ha tryggats fullt ut.
Om framgångsfaktorn ”väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning”
Utgångspunkten för den ekonomiska styrningen är de ramar som kommunfullmäktige tilldelar
nämnderna för att bedriva verksamhet och nå uppsatta mål. Ramarna utgör den ekonomiska
restriktionen. Avvikelserapportering sker i form av månads- och delårsrapportering. Det är viktigt,
särskilt vid negativa avvikelser, att det finns tydliga regelverk för hur avvikelserna ska hanteras. Det är
också viktigt att samspelet mellan kommunledning, nämnd och förvaltning fungerar. Signaler om att
negativa avvikelser inte accepteras ska ges tidigt så att nämnd/förvaltning har möjlighet att vidta
åtgärder. Av ledarkontrakt ska tydligt framgå åtagande, ansvar och konsekvenser för uppdraget att leda
verksamhet med personal samt att ta ansvar för ekonomin.
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Medarbetare & ledare
Värdegrunden i det personalpolitiska styrdokumentet Vår syn på ledar- och medarbetarskap i
Gotlands kommun uttrycker övertygelsen om att alla människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra
ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga.
Kommunens övergripande mål för perspektivet medarbetare och ledare är:
Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik
För att nå det övergripande målet har följande framgångsfaktorer och styrtal identifierats
(framgångsfaktorerna beskriver vad kommunen måste vara bra på och lyckas med medan styrtalen
anger vad vi mäter och vilken målnivån år 2010 är).
Framgångsfaktorer

Styrtal

1. Förbättra Gotlands kommuns anseende
som arbetsgivare

Medarbetarna upplever att kommunen är en attraktiv
arbetsgivare & kan rekommendera andra att arbeta på
arbetsplatsen*
a) Anställningarna upplevs som trygga*
b) Minskning av oönskade deltider med 25%
a) Arbetsmiljön upplevs som god*
b) Sjuktal max 5,0%
Ledarskapet upplevs som tydligt och coachande*

2. Kommunen ska ha trygga anställningar
3. Arbetsmiljön ska vara god
4. Ledarskapet ska vara tydligt och
coachande
5. Mångfald och jämställdhet ska förbättras

6. Kompetensförsörjningen ska vara hållbar

a) Integrerade mångfalds- & jämställdhetsplaner
b) Eliminera osakliga löneskillnader p g a kön för lika
eller likvärdigt arbete
a) Medarbetar- och lönesamtal genomförs till 100%
b) Alla har en individuell kompetensutvecklingsplan
c) Förvaltningarna har planer för kompetensförsörjning

* genomsnitt 4,0 på en skala 1-5
Om framgångsfaktorn ”förbättra Gotlands kommuns anseende som arbetsgivare”
Det ska upplevas vara så attraktivt och utvecklande att arbeta som chef/ledare i kommunen att
medarbetare med lust och förmåga tilltalas av att gå in i ett ledarskap. Chefer/ledare måste också
kunna rekryteras från andra organisationer. Viktiga är de medarbetare som idag redan arbetar inom
kommunen. Deras upplevelser av sin arbetsplats, det bemötande de får och de villkor de har i sin
anställning ligger till grunden för de omdömen de ger om kommunen som arbetsgivare i sitt privatliv.
Om framgångsfaktorn ”kommunen ska ha trygga anställningar”
Utredningar visar att ungdomar vid sitt val av arbetsgivare lägger stor vikt vid värderingar och etiska
ställningstaganden som en arbetsgivare ger uttryck för. Ungdomar uttrycker också önskemål om en
trygg anställning, i vilket ligger att anställningen ska vara tillsvidare och heltid.
Om framgångsfaktorn ”arbetsmiljön ska vara god”
Upplevelsen av att arbetsmiljön är god är en bidragande orsak till att vilja stanna hos arbetsgivaren och
också kunna rekommendera vänner och bekanta att arbeta i Gotlands kommun.
Om framgångsfaktorn ”ledarskapet ska vara tydligt och coachande”
Chefens tillgänglighet har stor betydelse för medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation. I Vår syn
på ledar- och medarbetarskap i Gotlands kommun talas om chefens/ledarens uppgift att coacha
medarbetaren, det vill säga att genom uppmärksamhet och intresse för medarbetarens frågor och
problem bidra till att medarbetaren finner egna lösningar.
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Om framgångsfaktorn ”mångfald och jämställdhet ska förbättras”
Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen i kraft. Samtidigt upphörde tidigare
diskrimineringslagar samt Jämställdhetslagen att gälla och all diskrimineringslagstiftning har därmed
samanförts i en lag. Med diskriminering menas missgynnande, trakasserier, sexuella trakasserier samt
instruktioner att trakassera. Diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet och ålder.
För att möta de nya kraven har en likabehandlingspolicy med riktlinjer tagits fram. Enligt denna ska
varje förvaltning minst vart tredje år upprätta en jämställdhetsplan med konkreta mål utifrån den
övergripande policyn och egna kartläggningar. Förvaltningarna ska ha en aktuell handlingsplan för
jämställdhetsarbetet år 2009 som ska revideras senast om tre år. Planen ska innehålla åtgärder samt
lönekartläggning och handlingsplan för ev ojämställda löner. Lönekartläggning ska genomföras varje
år.
Om framgångsfaktorn ”kompetensförsörjningen ska vara hållbar”
Kommunen står inför rekryteringsproblem på såväl kort som lång sikt. Det kommer att finnas
övertalighet samtidigt som det finns en brist på vissa yrkeskategorier. Det kommer inte heller alltid att
vara möjligt att ställa om övertaliga medarbetare till ett arbete inom en bristkompetens. Kommunen
måste arbeta för en lösning av övertaligas situation och i möjligaste mån hjälpa till att finna lösningar
till ett fortsatt arbetsliv. Båda parter ska kunna känna sig nöjda med genomförda insatser.
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Processer
Brukare och kunder i Gotlands kommun ska få tjänster och varor av god kvalitet och till
överenskommen kvalitetsnivå. Medborgare ska känna tillit till att kommunen använder skattemedel
varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt. Att mäta produktivitet, prestation i
förhållande till resursinsats, ger en viss indikation på kommunens effektivitet. Men
produktivitetsmätningar behöver balanseras mot mätningar som speglar vad ett högt tempo får för
effekter på kvaliteten på tjänster liksom på medarbetarnas hälsa och trivsel.
Kommunens övergripande mål för processperspektivet är:
Processerna är samverkande och effektiva
För att nå det övergripande målet har följande framgångsfaktorer och styrtal identifierats
(framgångsfaktorerna beskriver vad kommunen måste vara bra på och lyckas med medan styrtalen
anger vad vi mäter och vilken målnivån år 2010 är).
Framgångsfaktorer

Styrtal

1. Etablera och utveckla arbetet med processer

Alla ska ha identifierat och kartlagt sina
huvudprocesser
a) Förbättrad produktivitet
b) Bibehållen kvalitet
c) Kostnaderna för olika verksamheter ska inte
överstiga nivån för jämförbara kommuner
Alla gränsöverskridande processer ska vara
identifierade och kartlagda

2. Effektiva processer

3. Fungerande gränssnitt mellan förvaltningar

Om framgångsfaktorn ”etablera och utveckla arbetet med processer”
En process är en verksamhets flöde av aktiviteter som upprepas över tid och vars syfte är att skapa
nytta och värde för en brukare, en kund eller en uppdragsgivare. Genom att kartlägga processer
synliggörs vad som görs, hur det går till och hur olika processer hänger ihop. Genom att visualisera
processer får verksamheten en gemensam ”orienteringskarta”.
Om framgångsfaktorn ”effektiva processer”
Avgörande för att nå ett bra resultat i all verksamhet är att befintliga resurser används på bästa sätt. I
syfte att nå dithän och för att kunna utveckla verksamheten och sättet att arbeta krävs effektiva
processer. Metoder ska utvecklas för att mäta om processerna är effektiva, om produktiviteten
förbättras till minst bibehållen kvalitet. Vidare ska kommunens kostnader för olika verksamheter
jämföras och inte överstiga nivån för jämförbara kommuner.
Om framgångsfaktorn ”fungerande gränssnitt mellan förvaltningar”
Det är välkänt att kostsamma kvalitetsbrister är vanliga när ärenden överlämnas från en person till en
annan, när fler avdelningar och förvaltningar är inblandade. Den ene tror att den andra gör och tvärt
om. Att identifiera de viktigaste processerna som löper över förvaltningsgränserna och kartlägga dessa
är en grundförutsättning för att senare kunna skapa så smidiga övergångar som möjligt med tydlig rolloch ansvarsfördelning.

14

Gotlands kommun – Strategisk plan och budget 2011-2013

Samhälle
Samhällsperspektivet speglar dels kommunens roll för att bidra till medborgarnas livskvalitet, dels
kommunens ansvar för den regionala utvecklingen. Målet är att skapa en hållbar utveckling där de tre
dimensionerna - de ekonomiska, sociala och miljömässiga - måste samspela. I det regionala
utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 illustreras hållbar utveckling genom de fem
övergripande målen. De innebär kortfattat att befolkningen ökar, att det finns bostäder, arbeten,
försörjningsmöjligheter och hållbar ekonomisk tillväxt. Gotland med sitt läge mitt i Östersjön ska vara
den naturliga mötesplatsen. Vidare att befolkningen har en god hälsa och att vi värnar vår miljö. På
vilket sätt vi kan nå målen redovisas sedan i de konkreta operativa programmen.
Kommunens övergripande mål för samhällsperspektivet är:
Gotlands kommun ska bidra till att de övergripande målen i Vision Gotland 2025 uppnås och att
Gotlands varumärke stärks.
För att nå de övergripande målen i koncernen har följande framgångsfaktorer och styrtal identifierats.
De bygger på målbilder och strategier i Vision Gotland 2025.
(framgångsfaktorerna beskriver vad kommunen måste vara bra på och lyckas med medan styrtalen
anger vad vi mäter och vilken målnivån år 2010 är).
Framgångsfaktorer

Styrtal

1. Fler medborgare. Nöjda medborgare.

Medborgarupplevelse*: region/kommun/inflytande.
Fler folkbokförda.
Andel sysselsatta (i privat & offentlig sektor)*.
Företagsklimat*. Nyföretagande*. Ökad tillväxt.
Ökad andel verksamhet i alternativ regi. Ökad
skattekraft.
Ökat antal resande. Fler destinationer.
Bevarad turtäthet, kapacitet, tid och pris.

2. Förutsättningar ska finnas för tillväxt och
sysselsättning i privat sektor genom att ett
positivt näringslivsklimat skapas.
3. En långsiktigt hållbar trafik till och från
fastlandet. En infrastruktur som motsvarar
Gotlands utvecklingsbehov.
4. Höjd utbildningsnivå

5. Bibehållen inomregional balans
6. Tryggad bostadsförsörjning utifrån olika
gruppers behov
7. Gotland ska vara ett socialt hållbart och
tryggt samhälle
8. Gotland ska vara ett ekologiskt hållbart
samhälle
9. Gotland ska vara ett hälsofrämjande samhälle
10. Gotland är den naturliga mötesplatsen
* i nivå med riksgenomsnittet

Utbildningsnivå*. Åk 9: Andel godkända *,
förbättrade utbildningsresultat. Andel som går
vidare till högskola*
Andelen boende på landsbygden ska bibehållas.
Bostadsplanering: uppnådda mål
Jämställdhetsindex*. Andel utrikes födda i
sysselsättning*. Upplevelse av trygghet
Gröna nyckeltal*
Folkhälsotal (inkl upplevd hälsa)*
Fler gästnätter. Fler möten.

Om framgångsfaktorn ”fler medborgare, nöjda medborgare”
En förutsättning för en hållbar utveckling på Gotland är att invånarantalet stiger. Genom att regionens
intäkter via kommunalskatt och skatteutjämningssystem är direkt kopplat till antalet mantalsskrivna på
Gotland får en reducering av invånarantalet ett direkt genomslag på kommunens finanser.
En annan framgångsfaktor är att medborgarna är nöjda med att bo och verka på Gotland, med
kommunens verksamhet och med sitt inflytande. Uppföljning av detta sker genom en nationell
enkätundersökning där gotlänningarna tillfrågas om nöjdhet med kommunen i dessa avseenden.
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Om framgångsfaktorn ”förutsättningar ska finnas för tillväxt och sysselsättning i privat sektor
genom att ett positivt näringslivsklimat skapas”
Gotlands kommun har ansvaret för att leda och samordna arbetet med hållbar ekonomisk tillväxt i hela
regionen, det så kallade regionala utvecklingsansvaret. En hållbar ekonomisk tillväxt och välfärd kan
på lång sikt bara upprätthållas med god hushållning av och investering i de gemensamma resurserna.
Fler anställda inom privat sektor är viktigt för att ge fler människor försörjning på Gotland och på så
sätt, genom ett ökat skatteunderlag, möjliggöra en fortsatt balanserad finansiering av offentlig service.
Kommunens roll är att skapa de bästa förutsättningar för och aktiviteter som kan leda till att
framgångsfaktorn uppnås. Förslag till konkreta åtgärder finns i Tillväxtprogrammet,
Landsbygdsutvecklingsprogrammet och Kulturprogrammet. Uppföljning sker av sysselsättningsgraden
och inkomster (skattekraften), bruttoregionalprodukten, andel av verksamheten som utförs i alternativ
regi, nyföretagande samt företagsklimatet (ranking i olika nationella mätningar).
Om framgångsfaktorn ” en långsiktigt hållbar trafik till och från fastlandet, en infrastruktur
som motsvarar Gotlands utvecklingsbehov”
Kommunikationssystemen (trafiken och infrastrukturen) är avgörande för gotlänningarnas
tillgänglighet till arbete, studier, service och fritid, liksom för det gotländska näringslivets
tillgänglighet till marknader och produktionsområden. Trafiken till och från Gotland har också en
avgörande betydelse för hur turismnäringen kan utvecklas. Resorna på Gotland och till och från
Gotland är följaktligen viktiga för att stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt som i sin tur
skapar sysselsättning och välfärd. Förslag till konkreta åtgärder finns redovisade i Infrastrukturplanen.
Mätningar görs av antalet resande, destinationer m m.
Om framgångsfaktorn ”höjd utbildningsnivå”
Utbildningen spelar en central roll för hur Gotland ska kunna utvecklas. Förutom tillgången till
arbetskraft med rätt kompetens har den betydelse också för folkhälsan samt demokrati och inflytande.
En kvalitativt bra skola kan också attrahera fler att flytta till Gotland. Andelen elever som fortsätter att
studera efter gymnasieskolan har ökat på Gotland de senaste åren. Konkreta åtgärder redovisas i
skolplanen och Skola 2008. Mätningar ska göras av utbildningsresultat och andelen ungdomar som går
vidare till högskolestudier.
Om framgångsfaktorn ”Bibehållen inomregional balans”
För att utveckla hela Gotland måste olika områden för stad och land förstärkas. Målet är att öka
befolkningen på hela ön och att även göra landsbygden till en kreativ miljö för företagande, boende
och turism. Kommunen har en viktig roll för att skapa förutsättningar för denna utveckling. Förslag
finns att nivågruppera ett antal så kallade serviceorter. Konkreta åtgärder redovisas i översiktsplan,
landsbygdsutvecklingsprogram, bostadsförsörjningsprogram, tillväxtprogram och infrastrukturplan.
Uppföljning sker bland annat av andelen boende i Visby och på landsbygden.
Om framgångsfaktorn ”tryggad bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov”
Tillgången till bostäder är av stor betydelse för att bland annat locka till inflyttning och rekrytering av
arbetskraft. Tidigare bostadsbrist i Visby börjar elimineras och kommunen planerar för ytterligare
byggnation i attraktiva områden. Kommunen måste också särskilt bevaka tillgången till anpassade
bostäder för olika gruppers behov. Konkreta åtgärder beskrivs i översiktsplaner och
bostadsförsörjningsprogram. Mätning görs genom jämförelser av de mål som satts upp för
bostadsförsörjningen.
Om framgångsfaktorn ”Gotland ska vara ett socialt hållbart och tryggt samhälle”
I begreppet ingår att kommunen ska skapa förutsättningar för en god folkhälsa, jämställdhet, mångfald
och tillgänglighet. Dessutom ska kommunen bidra till trygghet och säkerhet på ön.
Konkreta åtgärder redovisas bland annat i folkhälsoprogram, tillväxtprogram och infrastrukturplan
samt säkerhetspolicy. Mätning sker med hjälp av jämställdhetsindex och sysselsättningsnivån bland
utrikes födda samt upplevelsen av trygghet.
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Om framgångsfaktorn för ”Gotland ska vara ett ekologiskt hållbart samhälle”
Gotland har som mål att 2025 ha en lokal energiförsörjning som är klimatneutral och bygger på en hög
andel av lokalt producerad förnyelsebar energi. Gotlands kommun är sedan flera år en ekokommun
med regionalt utvecklingsansvar varför kommunen är en viktig aktör för att driva miljöarbetet både i
regionen och i den egna koncernen. Konkreta handlingsplaner är Energiplan och Miljöprogram.
Uppföljning sker av gröna nyckeltal som självförsörjandegraden av energi och hur väl de nationella
miljömålen uppfylls.
Om framgångsfaktorn ”Gotland ska vara ett hälsofrämjande samhälle”
Några av de viktigaste hälsofrämjande faktorerna är möjligheter till delaktighet och inflytande, en god
utbildning, social och ekonomisk trygghet och en fysisk och social miljö som underlättar ett hälsosamt
liv. Tillgång till rekreation och natur, fysisk aktivitet och kulturupplevelser är också viktigt.
Grundläggande faktorer som kommunen måste beakta i all samhällsplanering. Konkreta åtgärder
redovisas i stort sett i alla handlingsplaner men särskilt lyfts frågorna fram i Folkhälsoprogrammet.
Mätningar görs av ett flertal så kallade folkhälsotal men också av hur gotlänningarna upplever sin
hälsa.
Om framgångsfaktorn ”Gotland är den naturliga mötesplatsen”
Gotlands unika läge i Östersjön ska utnyttjas som plats för hela samhällets behov av mötesplats.
Visionen strävar mot att Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats. Här ska finnas
möjligheter för nationella och internationella samarbeten inom alla politikområden. Framgångsfaktorn
ingår också som ett av de fem övergripande målen i Vision Gotland 2025.

1.6 Prioritering av resurser och beslut om uppdrag
I samband med det årliga arbetet fördelas och omfördelas resurser för att uppnå den framtida
inriktningen samt ges särskilda uppdrag till nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar i november
varje år om ekonomiska ramar för nämnderna i form av dels en driftbudget, dels en
investeringsbudget.
För den ekonomiska planeringen upprättas en budget i balans för budgetåret och en flerårsplan för de
följande två åren efter budgetåret. För investeringarna görs en investeringsbudget för budgetåret och
en inriktning för de följande fyra åren efter budgetåret. Budgeten för de kommande åren redovisas i
kommande avsnitt.

17

Gotlands kommun – Strategisk plan och budget 2011-2013

2. Planeringsförutsättningar för perioden 2011-2013
2.1 Demografins påverkan på kommunens verksamheter

Antalet invånare i åldersgruppen 65-79 år beräknas öka med ca 20% under de närmaste fem åren. År
2022 är ökningen över 30% jämfört med år 2010. Först från och med år 2015 väntas ökningen av
åldersgruppen "äldre-äldre" (80 år och äldre) ta fart.
Den minskning av ungdomsgruppen, 0-19 år, som konstaterats under de senaste åren beräknas
fortsätta till år 2015 då en svag ökning väntas inledas.
För gruppen 20-64 år, normalt förvärvsarbetande åldrar, kan vi de närmaste åren vänta oss en svag
minskning och från och med 2014 en tilltagande minskning om nuvarande förutsättningar står sig. Den
så kallade försörjningskvoten, antalet äldre dividerat med antalet i förvärvsarbetande åldrar, kan då
snabbt komma att öka.
Totalt beräknas antalet invånare i huvudsak oförändrat under perioden.
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Prognos för befolkningsförändringar 2011-2013
Prognos för befolkningsförändringar 2011-2013 jämfört med 2010 för olika åldersklasser redovisas i
nedanstående tabell.
Enligt Demos och SCB
År
0-6 7-15 16-18 19-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-w
467 129
2010 3 833 5 170 2 435 33 571 3 954 2 831 2 153 1633 1 051
Diff
94 -146 -187
-171
261
75
46
45
-17
13
-4
2011
-284
343
256
77
54
2
18
-2
2012 100 -130 -416
-479
362
524
100
53
34
15
-1
2013 129 -142 -576

Summa
57 230
7
13
19

Av tabellen framgår att minskningen i åldersgrupperna 7-18 år de närmaste åren är betydande och
uppgår till över 700 personer medan det i åldersgrupperna över 75 år endast sker mindre förändringar.
Där kommer de större förändringarna först senare.
Resursbehov för kommunala verksamheter fram till år 2025
Diagrammet nedan visar förändring av resursbehovet för olika kommunala verksamheter under
perioden fram till år 2025 jämfört med år 2009 då index = 100. Underlaget utgörs av
befolkningsprognos och räkenskapssammandrag från Gotlands kommun. I beräkningen har också som
grund för prognosen hänsyn tagits till senast kända uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting,
vilka hämtats från ekonomirapporten i maj 2010. Resursbehoven bygger därutöver på följande
förutsättningar:
•
•
•
•

Med totalt menas kostnader för egentlig verksamhet exklusive socialbidrag (affärsverksamhet
etc. ingår inte).
Hälso- och sjukvårdens utveckling utgår från befolkningsförändringen samt kostnadsvikter
från skånedata för hälso- och sjukvård.
Utveckling inom funktionshinderområdet förklaras av att vi fram till och med 2015 har antagit
en extra volymtillväxt på 1 procent per år.
I övrigt bygger behovsframskrivningen på befolkningsutvecklingen i relevanta åldersgrupper.
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Diagram: Förändring av resursbehovet för olika kommunala verksamheter under perioden fram till
år 2025 jämfört med år 2009 då index = 100. Uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting maj
2010.

Behov av kommunal verksamhet 2009-2025
150
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90
80
70
60
50
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2025

Kommentarer till utvecklingen enligt diagrammet:
Barnomsorgen och gymnasieskolan står för de största svängningarna de närmaste åren. Behovet inom
barnomsorgen ökar med 9 % fram till år 2014. Inom grundskolan minskar behoven fram till år 2014
för att därefter börja öka igen. Behovet inom gymnasieskolan minskar kraftigt fram till år 2017 för att
därefter sakta börja öka.
Resursbehov inom funktionshinderområdet ökar fram till år 2017 för att därefter avta. Behovet av
äldreomsorg väntas öka under hela perioden – med cirka 20 % under åren 2010-2020 och med
ytterligare
20 % åren 2020-2025. Den senare ökningen beror på att antalet äldre-äldre ökar dramatiskt under åren
2015-2025.
Behovet av hälso- och sjukvård utgår från den demografiska förändringen samt kostnadsvikter från
skånedata för hälso- och sjukvård. Det demografiska trycket är högre inom hälso- och sjukvården än
inom de kommunala verksamheterna.
Enligt beräkningarna från Sveriges kommuner och Landsting väntas det totala resursbehovet, utifrån
demografiska faktorer, vara relativt oförändrat under hela prognosperioden. Resursbehovet för de olika
verksamheterna varierar dock i hög grad utifrån de demografiska faktorerna.
Utifrån de förändringar som kommer att ske framöver i demografins sammansättning kommer krav
ställas på att omfördelning och prioritering av resurser sker inom och mellan nämnder och
verksamheter. Detta kräver en ständigt pågående bevakning av förändringar i omvärlden och
demografin. Det finns ett flertal omvärldsfaktorer som kommer att påverka inriktningen av behoven/verksamheterna, bland annat lagstiftningar, utjämningssystem, politiska prioriteringar samt
eventuella förändringar i det kommunala uppdraget.
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2.2 Samhällsekonomi och skatter
Regeringens bedömning av samhällsekonomin enligt budgetpropositionen för 2011
Regeringen konstaterar att den svenska ekonomin fortfarande befinner sig i lågkonjunktur med lågt
resursutnyttjande och hög arbetslöshet. Men att återhämtningen sker på bred front. Svensk ekonomi
har utvecklats oväntat starkt den senaste tiden. Framåtblickande indikatorer tyder på en fortsatt stark
och bred återhämtning under 2010. Både den inhemska efterfrågan och exporten är viktiga drivkrafter.
De permanenta effekterna av krisen bedöms bli mindre än vad som tidigare antagits och det innebär en
snabbare återhämtning.
I takt med att efterfrågan och produktionen stiger de kommande åren fortsätter sysselsättningen och
antalet arbetade timmar att öka framför allt i tjänstesektorn. Sammantaget bedömer regeringen att
antalet sysselsatta ökar med cirka 220 000 personer mellan 2010 och 2014 till följd av återhämtningen
i konjunkturen, regeringens politik och en växande arbetskraft.
Trots att utvecklingen blivit allt mer positiv råder det fortfarande stor osäkerhet om hur konjunkturen
kommer att utvecklas framöver. Stora statsfinansiella problem i omvärlden kan få effekt på
konjunkturen. Det är också oklart hur krisen har påverkat ekonomins funktionssätt och därmed hur
hög den långsiktigt hållbara tillväxttakten är i ekonomin.
Kommunsektorn förväntas klara balanskravet för samtliga år i regeringens prognos. År 2009
redovisade sektorn ett resultat på 13 miljarder kronor. För 2010 beräknas resultatet förbättras
ytterligare. Till stor del beror det på de tillfälliga statsbidragen. Kostnaderna bedöms också utvecklas
svagt under 2010. Men det finansiella sparandet försämras återigen 2011 när större delen av de
tillfälliga bidragen upphör. Målet om god ekonomisk hushållning förväntas nås under 2010, men inte
under resten av prognosperioden.
Statens budgetsaldo förbättras snabbt från ett kraftigt underskott 2009. Redan 2011 är statsbudgeten
åter i balans och därefter ökar överskottet varje år till och med 2014. Statsskulden minskar redan från
och med 2010, även som andel av BNP. Skulden beräknas minska till 21,1 procent av BNP, vilket är
den lägsta skuldkvoten på 40 år. Utöver återhämtningen i konjunkturen bidrar även ett antagande om
att staten säljer ut en del av sitt innehav av aktier i noterade och onoterade bolag. De antagna
försäljningarna förväntas förbättra budgetsaldot med 25 miljarder kronor per år 2011–2014 och
minska statsskulden med 100 miljarder till och med 2014.
Nyckeltal svensk ekonomi
Procentuell förändring om inte annat anges
BNP1
Arbetade timmar1
Sysselsatta
Arbetskraften
Arbetslöshet2
Programdeltagare2
Timlön (Nationalräkenskaperna)
KPI
KPIX
Offentliga sektorns finansiella sparande3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

–5,0
–2,6
–2,1
0,2
8,3
2,6
3,0
–0,3
1,5
–1,2

4,5
1,9
1,0
1,1
8,4
3,8
0,9
1,2
1,8
–1,3

3,7
1,1
1,1
0,7
8,0
3,3
2,4
1,5
0,6
–0,4

3,8
1,4
1,2
0,5
7,4
2,7
3,1
1,9
0,9
1,0

3,3
1,5
1,3
0,5
6,7
2,4
3,4
2,4
1,6
2,0

2,9
1,3
1,2
0,4
6,0
2,1
3,6
2,6
1,9
2,9

1 Kalenderkorrigerade. 2 Procent av arbetskraften. 3 Procent av BNP.
Källa: Budgetpropositionen för 2011.
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Det kommunala skatteunderlaget
Regeringens prognos
Regeringen förutser en ökning av skatteunderlaget med 13,6 procent under perioden 2009–2013
(tabell 2). Prognosen är baserad på den konjunkturbedömning som vi redogör för här ovan.
Regeringens kommentar är att den svagare ökningen 2011 (jämfört med regeringens prognos i 2010
års ekonomiska vårproposition) förklaras av den höjning av grundavdraget för personer över 65 år som
aviseras i Budgetpropositionen för 2011. Avdragshöjningen beräknas medföra en årlig minskning av
skatteintäkterna motsvarande 7,5 miljarder kronor. För att reformen ska vara neutral för kommuner
och landsting föreslås att det generella statsbidraget till kommunsektorn ökas i motsvarande
utsträckning, med 4,92 miljarder för kommunerna och 2,58 miljarder för landstingen.
Olika skatteunderlagsprognoser, procentuell förändring
SKL, okt 2010
BP11, okt 2010
SKL, sep 2010*
ESV, aug 2010*
VP10, apr 2010*

2009
1,5
1,5
1,5
1,2
0,6

2010
1,8
1,9
1,8
1,6
0,6

2011
1,6
1,1
3,0
3,3
2,0

2012
3,9
4,0
3,9
3,7
3,1

2013
4,4
4,5
4,4
4,0

2009–2013
14,0
13,6
15,4
14,6
12,2

*Förslaget om höjt grundavdrag för pensionärer år 2011 i Budgetpropositionen för 2011 har inte kunnat beaktas. Detta
beräknas minska skatteunderlaget med 1,4 procent.

Regeringen har fastställt uppräkningsfaktorerna för 2010 och 2011 till 1,9 respektive 1,1 i enlighet
med budgetpropositionens prognos. Skatteunderlagstillväxten justerad för regeländringar bedöms av
regeringen uppgå till 2,6 procent och 2,5 procent 2010 respektive 2011.

2.3 Utdebitering
Utdebiteringen för Gotlands kommun uppgår för år 2011 till 33,10 procent (= procent av
skatteunderlaget). I diagrammet visas utvecklingen av den kommunala utdebiteringen i Gotlands
kommun och riket för åren 1971- 2011. Den totala kommunala utdebiteringen 2011 varierar mellan
kommunerna inom intervallet 28,xx-34,xx procent (inklusive landstingsskatt).
Diagram: Total kommunal utdebitering i riket och Gotlands kommun 1971-2011 (exklusive avgift till
församlingarna)
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År 2011 har preliminärt XX (av 290) kommuner högre total utdebitering än Gotland. Om
utdebiteringen höjs med 1,00 procentenhet innebär detta ökade skatteintäkter med cirka 89 mkr för
Gotland. Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen i Sverige 2011 är 31,xx procent.
Utdebiteringen för Gotlands kommun är således 1,xx procentenheter högre än genomsnittet för riket.

2.4 Kommunalekonomisk utjämning
Nuvarande version av system för kommunalekonomisk utjämning gäller från och med 2005. Systemet
innebär att staten i huvudsak finansierar utjämningen. I systemet ingår ett nytt system för
inkomstutjämning, en reviderad kostnadsutjämning samt nya inslag i form av strukturbidrag,
införandebidrag och regleringspost. Syftet med utjämningen är liksom tidigare att åstadkomma
likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting att bedriva sin verksamhet.
Kommuner och landsting får ett inkomstutjämningsbidrag som beräknas utifrån skillnaden mellan
deras beskattningsbara inkomster och ett skatteutjämningsunderlag som för kommuner motsvarar 115
procent och för landsting 110 procent av medelskattekraften i landet.
Kommuner och landsting vars beskattningsbara inkomster överstiger dessa nivåer ska i stället betala
en särskild inkomstutjämningsavgift till staten. För bidragsberättigade kommuner föreslås bidragen
beräknas utifrån 95 procent av medelskattesatsen i landet 2003 och för bidragsberättigade landsting
utifrån 90 procent av medelskattesatsen samma år. För avgiftsskyldiga kommuner och landsting ska
avgiften i stället beräknas utifrån 85 procent av medelskattesatsen. Vid fastställandet av skattesatserna
ska hänsyn även tas till skatteväxlingar mellan kommuner och landsting i respektive län från och med
1991.
Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för strukturella behovs- och kostnadsskillnader. Systemet
ska däremot inte utjämna för kostnader som beror på skillnader i vald servicenivå, avgiftssättning och
effektivitet. Systemet för kostnadsutjämning mellan kommuner och landsting bibehålls i huvudsak
men med vissa ändringar, främst att kostnadsutjämningen för vatten och avlopp samt kallortstillägg
slopas. I kostnadsutjämningssystemet finns ett flertal delmodeller. För varje delmodell beräknas en
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standardkostnad. Standardkostnaderna summeras till en strukturkostnad för varje kommun och
landsting.
Kommuner och landsting som har en lägre strukturkostnad än genomsnittet får betala en
kostnadsutjämningsavgift och de kommuner och landsting som har en högre strukturkostnad får ett
kostnadsutjämningsbidrag.
Ett statligt finansierat strukturbidrag finns vid sidan av det ordinarie utjämningssystemet.
Strukturbidraget betalas ut med ett belopp som motsvarar utfallet av vissa delar av tidigare
kostnadsutjämning samt den del av bidragsminskningen till följd av de föreslagna förändringarna som
överstiger 0,56 procent av kommunens respektive 0,28 procent av landstingets uppräknade
skatteunderlag.
Särskilda införandebidrag gäller för åren 2005-2010. Genom införandebidrag begränsas den årliga
negativa bidragsförändringen under perioden till högst 0,08 procent av det uppräknade
skatteunderlaget för kommuner respektive 0,04 procent för landsting.
Vidare tillämpas regleringsavgifter och regleringsbidrag dels för ekonomiska regleringar mellan staten
och kommunsektorn, dels för att kunna upprätthålla de fastställda utjämningsnivåerna i
inkomstutjämningen.
Från och med 2008 infördes en ny delmodell i kostnadsutjämningen, för utjämning av strukturellt
betingade lönekostnadsskillnader.
Från och med 2008 avskaffades fastighetsskatten och ersattes med en kommunal fastighetsavgift.
Denna avgift ska vara 6 000 kronor för småhus, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdet och 1 200
kronor per lägenhet i flerbostadshus, dock högst 0,4 procent av taxeringsvärdet. Avgiften kommer att
indexuppräknas och knytas till inkomstbasbeloppet. Den ökade kommunala intäkten regleras vid
införandet mot anslaget för kommunalekonomisk utjämning genom en minskning med 12 060 mkr.
Ökade avgiftsintäkter efter 2008 tillgodoräknas respektive kommun. (Revidering avseende obebyggda
tomter har skett 2010).
Regeringen har utsett en kommitté med uppdrag att utvärdera och utreda utjämningssystemet. Som
motiv för tillsättandet anför regeringen att alternativa metoder för inkomstutjämning med ett mer
långsiktigt perspektiv behöver utredas. Vidare behöver man undersöka vilka behov som finns för att
undanröja tillväxthämmande faktorer och stärka incitamenten för ekonomisk tillväxt och ökad
sysselsättning. Översynen kommer även att omfatta övriga delar av utjämningssystemet. Kommittén
har även möjlighet att få utredningshjälp av den permanenta uppföljningsorganisation som inrättats vid
Statskontoret. Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2011.
Regeringen har också tillsatt en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till hur kommuner och
landsting kan ges stabilare planeringsförutsättningar med hänsyn till konjunkturvariationer. Den
särskilda utredaren ska analysera de kommunala finansernas konjunkturkänslighet och föreslå möjliga
förändringar i nuvarande regelverk för den ekonomiska förvaltningen i kommuner och landsting tex
avseende det kommunala balanskravet. Utredaren ska vidare lämna förslag till ett system för
stabilisering av kommunsektorns intäkter över en konjunkturcykel. Uppdraget ska redovisas senast
den 15 september 2011.
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2.5 Skatteintäkter
Skatteunderlaget för beräkning av skatt för 2011, (taxeringsåret 2010) beräknas enligt prognosen
(RSV oktober 2010) öka med 1,3 procent för riket. För Gotlands kommun ökar skatteunderlaget med
2,2 procent och beräknas uppgå till 86 342 965 skkr.
Kommuner och landsting får besked om det slutliga taxeringsutfallet först i slutet av november månad.
Preliminärt taxeringsutfall skall lämnas av skattemyndigheten löpande under andra halvåret från och
med augusti. Senast i januari året efter taxeringsåret lämnas definitiva uppgifter om utjämningsbidraget.
Statens utbetalning av kommunalskattemedel grundas på det senast kända skatteunderlaget i
kommunen. Skatteunderlaget räknas upp med en faktor som motsvarar den beräknade ökningen av
skatteunderlaget de efterföljande åren till prognosåret. Den prognostiserade utvecklingen följs sedan
upp och när det slutliga taxeringsutfallet är känt görs en slutreglering.
Regeringen har i oktober 2010 fastställt uppräkningsfaktorer för 2010 och 2011. Faktorerna innebär att
skatteunderlaget för 2009 räknas upp med 3,0 procent för att erhålla nivån för 2011.
Enligt en gemensam prognos från Sveriges Kommuner och Landsting i oktober 2010 ska
skatteunderlaget för 2009 räknas upp med 3,4 procent för att erhålla nivån för år 2011. Enligt
prognosen beräknas skatteunderlaget därefter öka 2012 och 2013 med 3,9 respektive 4,4 procent.
Om skattekraften för Gotlands kommun antas öka i samma takt som medelskattekraften och antalet
invånare ökar i takt med genomsnittet för riket kan kommunens intäkter av det egna skatteunderlaget
beräknas enligt tabellen:

Tabell: Intäkter av eget skatteunderlag 2011-2013, mkr
2010

2011
88 951

2012
92 786

2013
96 869

Beräknad förändring (%)
Fastställda uppräkningsfaktorer

1,8
1,9

1,6
1,1

3,9
-

4,4
-

Utdebitering (%)
Skatteintäkt exkl slutavräkning

33,10

33,10
2 944

33,10
3 065

33,10
3 194

48

13

-

-

Uppräknat skatteunderlag

Slutavräkning (prognos)

(Antal invånare på Gotland 1 november 2010 uppgår till 57 279)
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2.6 Skatteintäkter och generella bidrag 2011-2013, mkr
Tabell: skatteintäkter och generella bidrag 2011-2013(mkr)
2011

2012

2013

Egna skatteintäkter
Befolkningsutv

2 944
-10

3 065
-20

3 194
-30

Slutavräkning
Summa

13
2 947

3 045

3 164

562
-130

586
-131

612
-132

76
58

76
29

77
15

566

560

572

Landsting
Inkomstutjämning

220

226

232

Kostnadsutjämning
Strukturbidrag

-27
82

-27
82

-27
82

Reglering
Summa

46
321

36
317

31
318

LSS
Fastighetsavgift

21
100

21
103

22
106

3 955

4 046

4 182

Bidrag
Kommun
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Reglering

Summa

Totalt

Befolkning och skatteintäkter
Skatteintäkter och utjämningsbidrag påverkas i hög grad av antalet kommuninvånare. Om det gäller ett
större antal personer där åldrarna varierar är det rimligt att anta att intäktsförändringen per person är
densamma som genomsnittet av skatteintäkter och statsbidrag per invånare det vill säga cirka 68 tkr
per invånare för Gotland. Enligt Statistiska centralbyrån ökade antalet invånare på Gotland med xx
personer år 2010 (nov-nov). Således påverkan på skatteintäkterna med cirka xx mkr. I
skatteunderlagsprognoserna förutsätts normalt att befolkningen förändras som för riket i genomsnitt.
Befolkningsutvecklingen för riket beräknas uppgå till cirka 0,7 procent per år de närmaste åren. Om
Gotland ökade befolkningen i samma takt som riket skulle befolkningen på Gotland öka med cirka
400 invånare per år. Denna utvecklingstakt ligger nära den som eftersträvas för Gotland enligt Vision
2025 för Gotland.
Enligt Vision 2025 för Gotland ska antalet invånare öka med i genomsnitt cirka 500 per år fram till år
2025 då visionsmålet på 65 000 invånare uppnås. Detta skulle innebära ökade skatteintäkter med cirka
33 mkr per år (fasta priser) och en nivåhöjning på skatteintäkterna med cirka 530 mkr år 2025 jämfört
med 2008.
Naturligtvis påverkas även kostnadssidan i kommunens budget vid en sådan utveckling, men inte
nödvändigtvis i samma takt.
Även rimligt anta att ekonomin växer. Med en volymökning på en procent per år för kommunal
verksamhet så ökar nivåhöjningen på skatteintäkterna från 530 mkr år 2025 till 627 mkr. Således en
ytterligare ökning med nästan 100 mkr.
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Enligt SKL (Hälso- och sjukvården till 2030, maj 2005) förutses dock problem för kommuner och
landsting efter 2015 på grund av svagare skattebaser och åldrande befolkning.
Härvid gäller också att utvecklingen av den kommunala konsumtionen delvis kontrolleras av staten
genom bidraget till kommunalekonomisk utjämning. Kommunerna är beroende av staten i varierande
grad. Kommuner med höga strukturkostnader och låg skattekraft är mest beroende av att
bidragsnivåerna hålls uppe. Gotland är för närvarande en av dessa kommuner.
I visionen finns också ett mål att öka bruttoregionalprodukten (BRP) per invånare till genomsnittet för
riket. BRP per invånare för Gotland uppgick år 2006 till ca 79% av genomsnittet för riket.
Då BRP kan sägas vara ett mått på utvecklingen av förädlingsvärdet för varor och tjänster i kommunen
och således till största delen beror på personalkostnadernas utveckling är det rimligt anta att BRP per
invånare för Gotland ökar i ungefär samma takt som skattekraften.
År 2009 uppgick skattekraften för Gotland till cirka 86% av medelskattekraften för riket. Om
skatteintäkterna är kända så kan skatteintäkterna och statsbidragen beräknas för alternativa
antaganden. Om skattekraften ökar till 100% av medelskattekraften så ökar summan av skatteintäkter
och bidrag med cirka 60 mkr. (Förutsatt att nuvarande utjämningssystem och utdebitering inte ändras).
Således finns goda incitament för Gotland i nuvarande system att öka såväl invånarantal som BRP.
År 2009 har 43 (av 290) kommuner lägre skattekraft än Gotland. Skattekraften för Gotland uppgår till
151 tkr. I riket varierar skattekraften mellan 130 tkr och 313 tkr. Jämfört med tidigare år har skillnaden
mellan lägsta och högsta skattekraft ökat.
Det finns också stora variationer mellan kommunerna i förändringen av den beskattningsbara
förvärvsinkomsten. Mellan 2008 och 2009 uppgår den största ökningen till 6,1 procent medan den
största minskningen uppgår till -4,9 procent
Ovanstående tyder på att klyftorna växer mellan kommunerna avseende ekonomiska förutsättningar.
Utvecklingen beror i huvudsak på skillnader avseende demografi och lönenivåer i kommunerna.
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3. Driftsbudget
Nämndernas budgetramar för år 2011 utgår ifrån 2010 års justerade budget, totalt 3 870 mkr, minskad
för s.k. engångsanslag (tillfälliga ramökningar under 2010) och flerårseffekter av tidigare beslut
(generella beting och resursfördelningsmodeller) med 17 mkr. Resursfördelningsmodellen för
förskola, grundskola och gymnasieskola ger en besparing för barn- och utbildningsnämnden på 3,9
mkr och en besparing för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på 14,2 mkr. Den tidigare
beslutade besparingen inom kultur och fritidsnämnden på totalt 4 mkr kvarstår men ett ramtillskott har
beviljats på 1 mkr för anläggningsstöd, föreningsbidrag och ytterligare 500 tkr som allmänt tillskott
(se nedan).
Kompensation sker för ökade lokalhyror och för indexuppräkning av externa avtal med 24,3 mkr. En
central avsättning för övriga interna prisjusteringar har gjorts med totalt 22,8 mkr (14,7 mkr 2011 och
8,1 mkr 2010). Sammanlagt kompenseras nämnderna för ökade hyror och indexuppräkning av interna
priser och externa avtal med 47,1 mkr.
För uppräkning av personalkostnader till följd av löneökningar etc. under 2011 har 43 mkr avsatts.
42,4 mkr har fördelats ut till nämnderna och 0,6 mkr har lagts centralt tillsvidare. Fördelningsgrunden
är ett antagande om löneökningar på i genomsnitt 1,5 % för alla fackförbund utom Svenska
kommunalarbetareförbundet som beräknas få löneökningar på i genomsnitt 2,3 %.
Besparingar riktade mot den administrativa verksamheten har lagts ut med sammanlagt 10,5 mkr.
Efter budgetavstämningen i oktober och följande kommunstyrelsesammanträden beslutades att
tidigare beslutade besparingar på hemsjukvård (3 mkr) och missbruksvård (2 mkr) inte ska
genomföras. Tidigare har beslutats att inte heller besparingen på datasystemet Tjelvar ska genomföras
(0,9 mkr)
På kommunfullmäktigesammanträdet i juni beslutades om följande ramtillskott till nämnderna
KS/LK, projektkostnader ÄDIT
1 250
HSN, utökad ram
10 000
Efter budgetavstämningen och kommunstyrelsesammanträdet den 16 november 2010 beslutades om
ytterligare ramtillskott på totalt 23 mkr.
KS/LK: 2 tjänster och arbete med FÖP (2011)
KS/LK: Barnsam
Uppräkning av arvoden för politiskt förtroendevalda
inkl förändrade uppdrag
PAN: utökad bemanning
ÖFN: utökad bemanning och ökade arvodeskostnader
TN: bussiga kortet i Visby
KFN: anläggningsstöd, föreningsbidrag
KFN: ramtillskott
BUN: införa barnomsorg på obekväm arbetstid
BUN: hyreskompensation Garda skola (halvår 2011)
GVN: ramtillskott pga. ny gymnasiereform (2011)
GVN: ramtillskott folkhögskolan (2011)
GVN: ramtillskott bemanning förv. ledning
SON: hemsjukvård
SON: bostadsanpassning (2011)
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1 000
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SON: nytt verksamhetssystem
HSN: ökade hyreskostnader pga. ombyggnad för
ungdomsmottagning och smärtteam på Korpen
HSN: förebyggande hälsoarbete
HSN: ramtillskott (2011)

1 000
710
500
5 000

Ramtillskott med år 2011 inom parentes innebär att anslaget är ett engångsanslag.
Inför 2011 har det tagits beslut om ett antal verksamhetsövergångar och förändrade nämndsuppdrag
med tillhörande budgetmedel. Dessa finns beloppsmässigt beskrivna i specifikationen till
ramberäkningen under rubriken omdisponeringar.
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4. Kommunfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna
Gotlands kommuns verksamhetsidé är att:
• Ansvara för den sociala, ekonomiska och kulturella välfärden.
• Erbjuda god offentlig service med tillgänglighet, valfrihet och kvalitet som kännetecken.
• Svara för en myndighetsutövning som skapar förtroende och rättssäkerhet.
• Verka för ett hållbart samhälle genom att öka tillväxten, sysselsättningen och den
inomregionala balansen.
För att klara detta är det av största betydelse att kommunen har en balanserad ekonomi som grund för
en långsiktig, hållbar och stabil utveckling.
Gotlands kommun tillämpar principerna för målstyrning. För att planera, styra och följa upp
verksamheten ur fler perspektiv än ekonomi använder kommunen balanserad styrning som metod.
Kommunfullmäktige beslutar om den övergripande visionen och de övergripande målen. Nämnderna
upprättar utifrån detta egna styrkort för mandatperioden och skall regelbundet följa upp
framgångsfaktorer och styrtal.

4.1 Kommunens styrkort för mandatperioden
Kommunfullmäktige kommer under första delen av 2011 att fastställa ett nytt styrkort för
mandatperioden 2011-2014. Fram tills det nya styrkortet är fastslaget gäller det nuvarande.
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2008 den nya visionen för Gotland år 2025:
Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och
fylld av livslust.
De övergripande målen i visionen som ska uppnås år 2025 för hela Gotland är:
• Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
• Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
• Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
• Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
• Gotland är en världsledande öregion i miljö- och klimatfrågor.
Gotlands kommuns gemensamma mål för de fem perspektiven i det balanserade styrkortet, och som
gäller för samtliga verksamheter under mandatperioden, är:
•
•
•
•
•

Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt
bemötta
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
Medarbetare & ledare: Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god
personalpolitik
Processerna är samverkande och effektiva
Samhälle: Gotlands kommun ska bidra till att visionsmålen uppnås och att Gotlands
varumärke stärks.
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Brukare/kunder
Nämnderna uppmärksammas på att utvecklingen av systematiska brukarundersökningar ska fortsätta
för att fånga brukarnas/kundernas behov och upplevelse av om brukarna/kunderna får tjänster av god
kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. För att kunna jämföra med andra
kommuner och internt inom kommunen med hjälp av ett nöjd-kund-index ska tre enhetliga frågor
användas i alla brukarundersökningar.
Vidare uppmanas nämnderna ta fram mål för och följa upp brukarnas/kundernas tillgänglighet till
tjänsterna samt, de nämnder som har myndighetsuppdrag, fastställa och följa upp mål avseende
handläggningstider i form av servicegarantier.
Ekonomi
Balanskravet och finansiella mål
Balans skall föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som bedrivs. Det
finansiella målet och framgångsfaktorerna enligt kommunens styrkort utgör således grundläggande
restriktioner för drift- och investeringsverksamheten. Utifrån dessa mål och restriktioner har
nämnderna tilldelats ekonomiska ramar inom vilka verksamheterna skall bedrivas.
Nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning genom att införa buffertar inom sina
budgetramar. Bufferten, för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar, kan successivt
byggas upp med inriktning och planering för att bufferten bör uppgå till 1 procent av
nettobudgetramen i 2011 års budget.
Vid befarad negativ avvikelse skall nämnderna agera snabbt och vidta åtgärder. Detta är synnerligen
angeläget för att återställa balansen.
Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd
Kommunen skall ha ett positivt finansiellt flöde och skall samtidigt sträva efter att minimera den
långfristiga upplåningen. Styrning av de finansiella flödena ska bl a ske genom att nämnd före
igångsättande av investering skall inhämta finansiellt igångsättningstillstånd.
För byggnads- och anläggningsprojekt överstigande 1 mkr skall finansiellt igångsättningstillstånd
inhämtas hos kommunstyrelsen.
Konflikt mellan verksamhetens mål och resurser
Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna
överordnade verksamhetsmålen. Ekonomin är således den restriktion som sätter gränser för
måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.
Nämnderna skall löpande revidera mål och servicenivåer för att anpassa verksamheten till de
ekonomiska ramarna. Nämnd har ansvar för att rapportera om den ej kan uppfylla de mål och
åtaganden som kommunfullmäktige beslutat om och därvid också föreslå åtgärder.
Medarbetare & ledare
Alla nämnder skall löpande bedriva förändrings- och utvecklingsarbete inom personalområdet. Arbetet
styrs dels av lagar och avtal, dels av politiska styrdokument.
Alla nämnder skall arbeta för att uppnå det övergripande målet Gotlands kommun är en attraktiv
arbetsgivare och för en god personalpolitik. Framgångsfaktorerna för att uppnå målet är:
1. Förbättra Gotlands kommuns anseende som arbetsgivare
2. Kommunen ska ha trygga anställningar
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3. Arbetsmiljön ska vara god
4. Ledarskapet ska vara tydligt och coachande
5. Mångfald och jämställdhet ska förbättras
6. Kompetensförsörjningen ska vara hållbar
Nämnderna rekommenderas att i samarbete med ledningskontoret aktivt arbeta med att skapa effektiva
arbetsplatser där medarbetarna trivs och upplever arbetsglädje, se över bemanningssituationen och
marknadsföra de kommunala yrkena. Ett led i detta är att ta fram och genomföra åtgärdsplaner utifrån
medarbetarenkäterna.
Alla nämnder uppmanas att fullfölja systemet med ledar- och medarbetarkontrakt samt
medarbetarsamtal och kompetensplaner.
Ledarnas åtagande har förtydligats. I ledarkontrakten framgår tydligare åtagande, ansvar och
konsekvenser för uppdraget att leda verksamhet och personal samt ta ansvar för ekonomin.
Processer
Nämnderna uppmärksammas på att huvudprocesserna ska kartläggas och utvecklas samt att de
gränsöverskridande processerna ska prioriteras.
Nämnderna ska aktivt arbeta med att effektivisera processerna. Kostnaderna för olika verksamheter
ska inte överstiga nivån för jämförbara kommuner. Åtgärder ska vidtas för att förbättra
produktiviteten. Ännu större fokus ska finnas på att ta fram och redovisa mått som beskriver
verksamhetens produktivitet och kvalitet. Nämnderna ska även redovisa hur kostnader samt mått
förändras över tiden och i jämförelse med andra kommuner, landsting och nationella mål.
Samhälle
Nämnderna uppmanas att vidta erforderliga åtgärder inom sitt verksamhetsområde för att uppnå målet
Gotlands kommun ska bidra till att visionsmålen uppnås och att Gotlands varumärke stärks.
Nämnderna uppmanas även att förverkliga beslutade program och genomföra åtgärder som leder till
ökad befolkning och tillväxt, samt aktivt implementera i verksamheten övergripande program antagna
av kommunfullmäktige, exempelvis Miljöprogram för Ekokommun Gotland, Folkhälsopolitiska
programmet m fl.
Nämnderna uppmanas att bidra till att skapa en utvecklad och mer samordnad företagsservice genom
arbetet med Raka Spåret. Syftet är att göra ständiga förbättringar inom fyra områden:
handläggningstider, tillgänglighet, bemötande samt kommunikation och information.
Vidare uppmanas nämnderna att vidta åtgärder utifrån medborgarnas upplevelser enligt
medborgarundersökningen, bland annat avseende former för förbättrad dialog och inflytande.

4.2 Fortsatt omfattande förändringsarbete nödvändigt för
att långsiktigt lägga grunden till en stabil ekonomi
Den långsammare ökningstakten av skatteunderlaget, bl a beroende på konjunkturella förändringar, får
till följd att de framtida intäktsökningarna får svårare att balansera mot framtida kostnadsökningar. I
kommunens Strategiska plan och budget 2011-2013 görs en nedrevidering av skatte- och
bidragsintäkter för hela perioden förutom år 1. Trots en bedömd ljusning beträffande ekonomin under
2011 kommer återhämtningen att ske långsammare och därmed även utvecklingen av skatteunderlaget.
För 2011 är de samlade besparingarna drygt 20 mkr som fördelats på nämnderna. Tillsammans med
regeringens tillskott för 2011 av ”engångsanslag” med 18 mkr bedöms utsikterna att klara ekonomin i
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balans som relativt goda under förutsättning att besparingarna infrias. Dock är budgeten inte i nivå
med målet i ekonomiperspektivet.
För 2012 och 2013 föreligger stora underskott enligt de plankalkyler som upprättats. Stora
effektiviseringar och besparingar måste göras för att få balans mellan intäkter och kostnader.
Ledningskontoret följer den samhällsekonomiska utvecklingen som i Sverige ser ut att stagnera de
kommande åren. Det finns tecken som tyder på att arbetslösheten ska minska till den nivå som var
innan 2008 och finanskrisen inom en fyra-årsperiod vilket skulle ge kommunen en snabbare
utveckling av skatteunderlaget. Osäkerheten är dock stor och planeringen framåt måste nödvändigtvis
utgå från dagens prognoser.
Kommunfullmäktiges direktiv till nämnderna :
• Nämnderna skall fortsätta arbetet med att se över arbetsprocesser och bemanning för att säkra
att rationaliseringseffekter och därmed ålagda besparingsbeting kan effektueras.
• Nämnderna skall utnyttja serviceförvaltningens tjänster för effektivisering av egna
arbetsprocesser och för undvikande av suboptimering.
• Nämnd/förvaltningsledning skall samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i
pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet
• Nyanställning och återbesättning av tjänster skall ske med mycket stor restriktivitet

4.3 Kvittering av budgetramar för 2011
Kommunstyrelsens ordförande skall tillsammans med regiondirektören formellt överlämna 2011 års
budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef).
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DEL 3
EKONOMISK ÖVERSIKT
(Budget 2011-13)
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Resultatplan 2011-2013
Resultatplan 2011-2013, mkr
(löpande priser)
1 Verksamhetens nettokostnader
före avskrivningar

Bokslut
2009
-3 531

Prognos*
2010
-3 723

Budget
2011
-3 711

Plan
2012
-3 828

Plan
2013
-3 948

-216

-197

-205

-210

-215

-3 747

-3 920

-3 916

-4 038

-4 163

2 836

2 903

2 947

3 045

3 164

4 Bidragsinkomster

964

1 071

1 008

1 001

1 018

5 Finansiella intäkter

20

16

16

16

16

-41

-27

-44

-54

-62

30

27

0

0

2 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
3 Skatteintäkter

5 Finansiella kostnader
6 Besparingskrav
7 Årets resultat
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43

11

I det följande kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen
1. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar: Verksamhetens nettokostnader justerade för interna
poster mellan huvudprogrammet "Finansiering" och nämnderna. Posten finansförvaltningen omfattar intäkter
och kostnader i finansieringsbudgeten under rubriken övriga intäkter och kostnader. Se sid AA
Finansieringsbudget 2010.
nämnderna**
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv
centralt reserverade poster***
summa

-3 819
300
-12

-3 916
311
-118

-3 531

-3 723

-3 928
311
-72
-16
-1
-5
-3 711

-3 910
311
-108
-50
-66
-5
-3 828

-3 901
311
-125
-84
-144
-5
-3 948

2.

Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.

3.

Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter. Se sid BB.

4.

Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, sysselsättningsstöd, LSSutjämningsbidrag, strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift. Se sid BB.

5.

Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt
räntekostnader för kommunens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.

6.

Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.

* Enligt Delårsrapport 2-2010 (januari- augusti).
** Total budgetram för nämndernas verksamheter 2011 uppgår till 3 928 mkr.
*** Enligt Ramberäkning 2010-11-26. Centralt reserverade medel -4,5 mkr (netto).
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Finansieringsplan 2011-2013
Finansieringsplan 2011-2013, mkr (löpande priser)

Bokslut Prognos*
2009
2010

Budget
2011

Plan
2012

Plan
2013

Den löpande verksamheten
Resultat

32

43

11

0

0

216

197

205

210

215

12

33

36

46

52

-42

-27

-28

-10

-10

Realisationsförluster

1

0

0

0

0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

0

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

219

246

224

246

257

Förändringar i rörelsekapital exkl likvida
medel

187

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

406

246

224

246

257

-442

-300

-391

-441

-299

Inköp av finansiella anläggningstillgångar

-1

-5

-10

-10

-10

Försäljning av anläggningstillgångar

53

36

30

10

10

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

13

0

0

0

0

9

1

0

0

0

90

10

0

0

0

-279

-258

-371

-441

-299

Förändring av långfristiga fordringar

1

0

0

0

0

Långfristig upplåning

0

8

100

100

50

-65

-5

-15

-15

-15

10

10

48

10

10

-54

13

133

95

45

74

1

-14

-100

3

Avskrivningar
Avsättningar för pensioner
Realisationsvinster

Investeringar
Investeringsutgifter

Investeringsbidrag
Övriga investeringsinkomster
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansiering

Amortering
Förutbetalda intäkter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
* Enligt Delårsrapport 2-2009 (januari-augusti)
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Balansplan 2011-2013
Balansplan 2011-2013, mkr
(löpande priser)
Tillgångar

Bokslut
2009

Prognos*
2010

Budget
2011

Plan
2012

Plan
2013

Anläggningstillgångar

3 099

3 160

3 326

3 557

3 641

Omsättningstillgångar

505

200

200

200

200

3 604

3 360

3 526

3 757

3 841

1 600

1 643

1 654

1 654

1 654

32

43

11

0

0

305

338

369

415

467

62

58

58

58

58

367

396

427

473

525

Långfristiga skulder

713

726

859

954

999

Kortfristiga skulder

923

595

586

676

663

Summa skulder

1 637

1 321

1 445

1 630

1 662

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

3 604

3 360

3 526

3 757

3 841

Soliditet, %**

44

49

47

44

43

Soliditet, %***

-22

-20

-20

-19

-18

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar
och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder

* Enligt Delårsrapport 2-2010 (januari-augusti)
** Exkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998
*** Inkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998. (2 376 mkr 2009, 2 299 mkr 2010, 2 366 mkr 2011, 2 357
mkr 2012, 2 362 mkr 2013).
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Finansieringsbudget 2011 (mkr)
Konto

Bokslut
2009

Budget
2010

Budget
2011

0,1
41,6
25,5
0,0

0,0
10,0
20,0
4,5

0,0
28,0
16,0
4,3

67,2

34,5

48,3

Övriga intäkter
3213
Återvunna fordringar
382
Realisationsvinster (fastighetsfsg)
8621
Avkastningskrav resultatenheter
8620
Minskad kompensation
kapitalkostnader
Övrigt
Summa
Kostnader
56121
56122
56131
56132
56133

Interndeb arbetsgivaravgift
Utbet arbetsgivaravgifter
Interndebitering individuell del
Pensionsutbetalning individuell del
Löneskatt individuell del

645,3
-606,3
129,6
-88,0
-21,3

665,0
-665,0
125,0
-95,0
-23,0

648,0
-628,0
130,0
-94,0
-23,0

5633
5635
5712
5721
5722
5731
5732

Löneskatt utbet pensioner
Löneskatt pensionsavsättning
Pensionsförsäkr. Alt KAP-KL
Förändring pensionsavsättning
Förändr garantipensionskuld
Pensionsutbetalningar
Pensionsutbetalningar intj före -98

-20,8
-7,0
-2,3
-16,7
4,3
-5,2
-68,4

-20,5
-6,5
-3,0
-21,0
0,0
0,0
-74,0

-22,5
-4,5
-4,0
-18,0
0,0
0,0
-88,5

5733
5739
6443
5151
7351
7398
796
782
5051
5052

Förvaltningsavgift pensioner (SPP)
Förvaltningsavgift KPA
Ekologiska livsmedel
Förändring semesterlöneskuld
Kundförluster
Förändring premiereserv LÖF
Intern ränta Geab, AB GotlandsHem
Realisationsförlust
Personalkostnadsreserv
Reserv oförutsett
Övrigt

-4,4
-0,8
-0,8
0,0
0,0
-1,5
-0,8
-0,7
0,0

0,0
-1,5
-1,0
-15,0
-1,0
-3,0
-1,0
0,0
-39,0
0,0

0,0
-1,0
-1,0
-10,0
-1,0
-2,0
-1,0
0,0
-0,6
0,0

-80,0

-178,5

-121,1

2 936,8
-104,3

2 836,0
-15,0

2 934,0
13,0

2 836,1

2 821,0

2 947,0

822,0
156,3
4,0

800,0
157,0
0,0

782,0
158,0
0,0

Summa
Skatter
801
Kommunalskatt
8051
Skatteavräkning, prognos
Övrigt
Summa
Generella statsbidrag
8210
Inkomstutjämning
822
Strukturbidrag
823
Införandebidrag
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824
826
834
835
828

Regleringsbidrag
Bidrag LSS-utjämning
Regleringsavgift
Kostnadsutjämning
Fastighetsavgift
Konjunkturstöd

Summa

0,0
18,9
-21,3
-111,7
92,7
963,8

41,0
24,0
0,0
-122,0
95,0
80,0
1 075,0

104,0
21,0
0,0
-157,0
100,0
0,0
1 008,0

15,4
0,1
0,1
0,6
2,2
0,1
0,5
1,2

10,0
0,1
0,2
1,0
2,0
0,0
0,3
1,0

9,0
0,1
0,2
1,0
2,0
0,0
0,3
3,0

20,5

15,6

15,6

1,7
-13,4
0,0
0,0
-0,3
-8,4
-16,3
-3,4
-0,1

1,5
-22,0
-1,0
-1,0
-1,3
0,0
-6,0
-4,0
-0,4

1,5
-25,0
-1,0
-1,0
-1,3
0,0
-13,5
-3,5
-0,4

-40,5

-34,2

-44,2

3 771,2

3 853,6

-3 777,0
3000
-200
0,0
-94,0
1,0

-3 928,4
311,0
-205,0
-16,4
-4,5
11,0

Finansiella intäkter
8411
Utdelning på aktier och andelar
8421
Ränta utlämnade lån
8422
Ränta på utlåning
8423
Ränta likvida medel
8425
Ränta pensionsmedelsförvaltning
843
Räntebidrag
845
Ränta på kundfordringar
8495
Avgift borgensåtagande
Övrigt
Summa
Finansiella kostnader
8424
Kreditivränta
8521
Ränta långfristiga lån
8522
Ränta beräknad upplåning
8523
Ränta kortfristiga lån
8524
Ränta avräkningskonto
8525
Ränta långfristiga lån, affärsdrivande
8531
Ränta årets pensionsavsättningar
8532
Ränta lån pensionsinlösen
857
Avgifter banktjänster
Övrigt
Summa
Totalt
Nämnderna
Fördelade kapitalkostnader
Avskrivningar
Prisökningsreserv
Centralt reserverade poster*
Årets resultat

*Enligt Ramberäkning 2010-11-29
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17 105

-40 667

-16 364

-24 303

-6 978
-8 556

-887
-4 857
-1 863

26 649

26 649

2 061
2 666

-40 210

-5 000

-35 210

-2 825
-16 025

-1 530
-2 586
-4 324

-270
-25

123
69
225
9 457
10 522

-540

-3 735
-3 350

Ramtillskott
se spec

815

711

se spec

Besparingar

-43 000

-580

-42 420

-14 350
-11 320

-890
-10 610
-2 415

-1 155
-460
-320
-145

-755

1 800

2 150
33 600

1 800

Plan
Plan
2012
2013
jmf -11 jmf -11

-124 522
-970 636
-850
-304 547 19 100

-148 638
0
-19 422
-12 090

-21 899
-133 948
0

Budget
2011

-21 483
0 -3 949 887 18 050

1 700

-1 700 -3 928 404 18 050

27 550

27 550

-37 400 -1 059 838 1 000
1 000
25 846 -1 132 864 -3 000 -11 000

-2 600

-30 261
44 415

-1 700

Löner
Om
2011 disponering
se spec

* Fr o m denna ramberäkning redovisas ökade ramar/nettokostnader med minus och minskade ramar/nettokostnader med plus.
** Kompensation sker för externa avtal samt för ökade internpriser och lokalkostnader. Ingen generell kompensation för övriga prisökningar.
***Anslaget 2011 och framåt är uppdelat mellan tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, se specifikation

-3 869 764

Totalt inkl gemensamt

11 000

6 105

Summa nämnder/förvaltn -3 857 525

-12 239

-3 039
-8 426

Socialnämnd
-997 307
Hälso- och sjukvårdsnämnd -1 117 049

Gemensamt/finansförv

4 000
-2 418
4 896

Kultur- och fritidsnämnd
-125 440
Barn- och utbildningsnämnd -959 622
Gymn & vuxenutbildnnämnd -311 363

-311
-77
-136
-57

3 829
300
-576
930

Teknisk nämnd
Räddningstjänsten***
Byggnadsnämnd
Miljö- o hälsoskyddsnämnd

-121 015
-44 178
-18 243
-10 262

0
-581
0

Indexuppräkn**
se bilaga

GOTLANDS KOMMUN Just budget Just&beting
tkr*
2010 enligt plan
se bilaga
se spec
Kommunstyrelsen
Politikerorganisation
-19 514
1 350
Ledningskontor
-133 532
5 259
Serviceförvaltning
0

Ramberäkning 2011 per nämnd/förvaltning* Kommunfullmäktige 2010-11-29

-125 148
-959 908
-311 112

-997 943
-1 117 211

-3 858 697

KFN
BUN
GVN

SON
HSN

Summa

-3 870 936

1 172

*

1 172

636
162

-292
286
-251

-736
408
-2
0

0
961
0

* Samt finansförv -4 509 (9 + 4 500). Netto -3 337 tkr.

Totalt

-12 239

-120 279
-44 586
-18 241
-10 262

TN
RT
BN
MHN

Gem/finans

-19 514
-134 493
0

KS
Politikerorg
LK
SF

0 -3 869 764

-12 239

0 -3 857 525

-997 307
-1 117 049

-125 440
-959 622
-311 363

-121 015
-44 178
-18 243
-10 262

-19 514
-133 532
0

-8 052

0

-8 052

-1 678
-2 086

-462
-2 357
-863

-311
-77
-74
-57

-87
0
-87
0

0

-22 803

-22 803

** Inklusive de poster som beslutats 2010

* Exkl effekt av flytt till Visborg

Totalt

Gemensamt

Summa

SON
HSN

KFN
BUN
GVN

TN
RT
BN
MHN

KS
Politikerorg
LK
SF

-16 251

0

-16 251

-5 300
-6 470

-425
-2 500
-1 000

-62

-494

-47 106

-22 803

-24 303

-6 978
-8 556

-887
-4 857
-1 863

-311
-77
-136
-57

0
-581
0

Bilaga till ramberäkning 2011: justeringar av budget 2010 samt indexuppräkning
Justeringar
Budg 2010 Kap.kostn Ev övriga Just budget
IndexuppLokalIntern- Externa S:a indexräkning, tkr
kostn* priser SF**
avtal uppräkning
budget 2010
just091231 justeringar
2010

RAMBERÄKNING GOTLANDS KOMMUN 2011
Specifikation över förändringar som påverkar nämndernas ramar
Kommunfullmäktige 2010-11-29
Obs! Fr o m denna ramberäkning redovisas ökade ramar/nettokostnader med minus
och minskade ramar/nettokostnader med plus. D v s påverkan på kommunens resultat.

NÄMNDERNAS RAMAR 2010

-3 858 697

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2010 som påverkar nämnderna:

besparing samhällsbyggnadsförvaltningen (avkastningskrav)**
besparing missbruksvård 1 mkr (genomförs ej)
omställningsbuffert hälso- och sjukvården (engångsanslag 2010)
avkastningskrav tekniska förvaltningen*
avkastningskrav serviceförvaltningen (avser overheadkostnader)
avkastningskrav serviceförvaltningen (besparing städavtal)*
ökade lokalkostnader serviceförvaltningen*
Netto

3 000
1 000
-10 000
500
1 400
679
-8 818
-12 239

* Inarbetas i internhyror och internpriser resp avvecklas inför 2011
** Fördelas per nämnd 2011

INTEGRERAD BUDGET 2010 INKL GEM

-3 870 936

JUSTERINGAR AV BUDGET 2010
Justering för kapitalkostnader (inv tom 091231)

JUSTERAD BUDGET 2010

1 172
-3 869 764

JUSTERINGAR OCH BETING ENLIGT FLERÅRSPLAN
Politikerorg, engångsanslag Val 2010
enligt plan 2009-11
enligt plan 2009-11
KS/LK: minskade projektkostnader ÄDIT
engångsanslag 2010
KS/LK, upphandlare konkurrens projekt -2010
KS/LK: projektledn samhällsbyggn.förv & kul&fri engångsanslag 2010
engångsanslag 2010
KS/LK: projekt upphandling arenahall & badhus
KS/LK: kompetenssatsning måltidsverksamheten engångsanslag 2010
KS/LK, MERIT avveckling av Tjelvar
KS/LK, Ramförändring till följd av flytt till Visborg
TN: Ramförändring till följd av flytt till Visborg
TN: Besparing vid bildandet av samhällsbyggnadsförvaltning
KS/RT: Besparing vid bildandet av samhällsbyggnadsförvaltning
BN: Ramförändring till följd av flytt till Visborg
BN: Besparing vid bildandet av samhällsbyggnadsförvaltning
MHN: Ramförändring till följd av flytt till Visborg
MHN: Besparing vid bildandet av samhällsbyggnadsförvaltning
KFN: översyn organisation, roller och uppdrag
KFN: besparing föreningsbidrag
BUN, resursfördelningsmodell
BUN, generella statsbidrag allmän förskola 3 åringarenligt plan 2009-11
BUN, MERIT färre tjänster it-support
BUN, MERIT avveckling av Tjelvar
BUN: centrala kompetensinsatser
engångsanslag 2010
BUN: ramförändring till följd av flytt till Visborg
1
GVN, resursfördelningsmodell

1 350
1 250
500
1 000
1 600
400
100
409
-571
4 400
300
-876
300
-70
1 000
3 000
1 000
-2 700
-1 400
308
616
780
-22
4 400

*

**

*

**

GVN, MERIT färre tjänster it-support
GVN, MERIT avveckling av Tjelvar
GVN: centrala kompetensinsatser
engångsanslag 2010
SON: äldreboenden Slite, Burgsvik & Roma
helårseffekt
SON: nytt boende psykiatrisk tvångsvård
SON: ramförändring till följd av flytt till Visborg
HSN, resursfördelningsmodell
HSN, MERIT färre tjänster it-support
HSN: Ramförändring till följd av flytt till Visborg
KS (finans): avveckling samhällsbyggnadsförvaltningens avkastningskrav 2010
Besparing processer 4 mkr (missbruksvård, hemsjukvård)
KS (finans): omställningsbuffert hälso- och sjukvård engångsanslag 2010
Netto
* Besparingen i Tjelvar stryks - se nedan
** Justerade våren 2010 - se nedan
*** Besparingen på hemsjukvård och missbruksvård genomförs inte (5 mkr totalt)

92
184 *
220
-1 000
-2 000
-39
-8 000
500
-926
-3 000
4 000 ***
10 000
17 105

INDEXUPPRÄKNING INTERNA PRISER & EXTERNA AVTAL
Externa avtal LK
Externa avtal BN
Externa avtal KFN
Externa avtal BUN
Externa avtal GVN
Externa avtal SON
Externa avtal HSN
Indexuppräkning internhyror exkl ökad lokalkostnad vid flytt till Visborg
Serviceförvaltningen*
Kvalitetshöjning måltidsverksamhet
Kompetenssatsning måltidsverksamheten (2011)
Indexuppräkning interna priser SF exkl beslut kring måltidsverksamhet
Interna prisökningar för it-tjänster
Hyra Visborg 2011 (SF)
Generell adm besparing SF
Netto SF
Summa interna prisjusteringar och externa avtal
*Fördelas per nämnd senare

-494
-62
-425
-2 500
-1 000
-5 300
-6 470
-8 052

-2 200
-300
-6 000
-6 100
-2 051
287
-16 364
-40 667

(total komp till nämderna inkl ofördelat från år 2010 och omdisponeringar: 22 803 tkr)

ADMINISTRATIVA BESPARINGAR
KS/LK: Generell adm besparing
KS/LK: Besparing på köp av tjänster från SF
TN: Generell adm besparing
TN: Besparing på köp av tjänster från SF
BN: Generell adm besparing
BN: Besparing på köp av tjänster från SF
MHN: Generell adm besparing
MHN: Besparing på köp av tjänster från SF
KFN: Generell adm besparing
KFN: Besparing på köp av tjänster från SF
BUN: Generell adm besparing
BUN: Besparing på köp av tjänster från SF
GVN: Generell adm besparing

2

106
605
548
267
83
40
46
23
115
110
1 152
1 705
282

GVN: Besparing på köp av tjänster från SF
SON: Generell adm besparing
SON: Besparing på köp av tjänster från SF
HSN: Generell adm besparing
HSN: Besparing på köp av tjänster från SF
Summa besparingar

440
1 236
825
1181
1485
10249

Justeringar av resursfördelningsmodell:
- BUN
- GVN
Summa besparingar och justeringar

6 600
9 800
26 649

RAMTILLSKOTT
a) Våren
KS/LK, projektkostnader ÄDIT
HSN, utökad ram
b) Hösten
KS/LK: 2 tjänster och arbete med FÖP (2011)
KS/LK: Barnsam
PAN: utökad bemanning
ÖFN: utökad bemanning och ökade arvodeskostnader
Förändrade arvoden och politiska uppdrag
TN: bussiga kortet i Visby
KFN: anläggningsstöd, föreningsbidrag
KFN: ramtillskott
BUN: införa barnomsorg på obekväm arbetstid
BUN: hyreskompensation Garda skola (halvår 2011)
GVN: ramtillskott pga ny gymnasiereform (2011)
GVN: ramtillskott folkhögskolan (2011)
GVN: ramtillskott bemanning förvaltningsledning
SON: hemsjukvård
SON: bostadsanpassning (2011)
SON: nytt verksamhetssystem
HSN: ökade hyreskostnader pga ombyggnad för
ungdomsmottagning och smärtteam på Korpen
HSN: förebyggande hälsoarbete
HSN: ramtillskott (2011)
Summa ramtillskott

-1 250
-10 000
-1 500
-500
-550
-1 900
-1 050 *
-500
-1 000
-500
-1 400
-750
-1 000
-2 600
-500
-1 100
-1 000
-1 000
-710
-500
-5 000
-34 310

Besparing hemsjukvård och missbruksvård stryks
-KS (Finansförvaltning)

-5 000

Besparing Tjelvar med 900 tkr stryks
- KS/LK
- BUN
- GVN
Summa ramtillskott inkl borttagen besparing

-100
-616
-184
-40 210

*Fördelning per nämnd: KS/Politikerorg -1285, Tekniska nämnden -40, Byggnadsnämnden -220,
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -25, Kultur- och fritidsnämnden -30, Barn- och utbildningsnämnden +180,
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden -40, Socialnämnden +275, Hälso- och sjukvårdsnämnden +185

3

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING 2011
Ofördelat avseende personalkostnader 2011
Justering för avsättning personalkostnader (beräknat i snitt 1,7%)
Summa

-53 000
10 000
-43 000

OMDISPONERINGAR
Anslaget för ambulansalarmering, 2 354 tkr från RT till HSN
- RT
- HSN
Anslag för hemsjukvård 28 200 tkr från HSN till SON
-HSN
-SON
Anslag för bostadsanpassning 9 200 tkr från TN till SON
-TN
-SON
Anslag för förbyggande brandverksamhet
- RT
-MHN
Anslag övrig räddningstjänst
-RT
-TN
Anslag för IT strateger
-SF
-LK

2 354
-2 354
28 200
-28 200
9 200
-9 200
2 600
-2 600
39 461
-39 461
1 700
-1 700
0

Netto

RAM BUDGET 2011

-3 949 887

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2012-2013 (jmf med budget 2011)
Enligt planförslag, ska justeras till hösten
BUN, resursfördelningsmodell*
GVN, resursfördelningsmodell*
HSN, resursfördelningsmodell
Summa

2012
-100
15 500
-8 000
7 400

2013
2 900
30 000
-16 000
16 900

* Består av:
- fler barn och ökad vistelsetid förskola, BUN
- färre elever grundskola, BUN
- färre elever gymnasieskola, GVN
- färre elever friskolor, GVN

-4 100
4 000
12 700
2 800

-4 100
7 000
24 500
5 500

1 500
300
-750
1 000
2 600
1 000
5 000

1 500
300
-750
1 000
2 600
1 000
5 000

KS/LK: 2 tjänster och arbete med FÖP
KS/LK: kompetenssatsning måltidsverksamheten
BUN: hyreskompensation Garda skola
GVN: ramtillskott pga ny gymnasiereform
GVN: ramtillskott folkhögskolan
SON: bostadsanpassning
HSN: ramtillskott

4

engångsanslag 2011
engångsanslag 2011
helårseffekt 2012
engångsanslag 2011
engångsanslag 2011
engångsanslag 2011
engångsanslag 2011

Investeringsbudget 2011-2015, inför KS i nov 2010
(2011 budget, 2012-15 plan)
2011

2012

4 600

2 300
3 400
15 000
1 500
5 000
500

2013

2014

2015

totalt

KS/Ledningskontoret
IT-investeringar
Nationell IT-strategi sjukvården*
Windows 7
PC som tjänst SF
IT portal och e-tjänster
IT-infrastruktur reinvestering
Rakel
ProjektmedelF-huset
PA-system
Maskiner,inventarier, övrigt
Möbler etc till rådhuset "fullmäktigesal"
Maskiner och inventarier
Exploateringsverksamhet
Summa KS/lk

11 400
5 000
300
500
700

3 700
15 000

15 000

15 000

5 000

5 000

5 000

900
1 000
24 400

50
1 000
28 750

50

50

50

23 750

20 050

20 050

6 900
7 100
71 400
1 500
25 000
800
500
700
900
200
2 000
117 000

KS/Räddningstjänsten
Fordon
Övningsplats
Utrustning
Summa KS/rt

6 500

4 000

4 000

500
7 000

1 500
1 500

1 000
5 000

5 000
1 000
6 000

8 000

24 000

17 000

6 000

16000

500

350
500

350
500

350
500

350
500

8 500

24 850

17 850

6 850

16 850

150
400
1 000
10 600
5 000
3 150

150
400
1 000
18 000
8 000
3 250

150
400
1 000
23 460
8 000
3 300
1 000

150
400
1 000
26 800
8 000
3 300
1 000

150
400
1 000
23 200
8 000
3 300
2 000

1 500
500
500
44 000

1 500
500
500
43 000

500
500

500
500

1 000
5 000

14 500
5 000
5 000
24 500

KS/Serviceförvaltningen
IT-Tele
Byggnad, maskiner, inventarier, övrigt
Måltidsförsörjning anpassn, ombyggn,
utrust
Logistik: transporter, hjälpmedel mm
Gemensamt utrustning och inventarier
Summa KS/sf

71 000
1 400
2 500
74 900

Tekniska nämnden
Anslagsfinansierad verksamhet
Gemensam verksamhet IT/utrustning
Särskilda uppdrag toaletter, kultur
Bygg och projektverksamhet
Väghållning
Visborg infrastruktur, park, exploatering
Parker, bad och rastplatser
Övriga hamnar ej affärsdrivande övriga
Ronehamn ny spont
Katthammarsvik pir/kaj
Exploateringsverksamhet
Kollektivtrafik busstationen anpassning m m
Sporthall

2 000
500
3 000
5 000

750
2 000
5 000
102 060
37 000
16 300
4 000
2 000
3 000
2 500
5 000
92 000

Tekniska nämnden forts.
Fastighetsförvaltning
Skolgårdar yttre miljö
Avveckling elberoende
Inlösen paviljonger
Reinvesteringar allmänt
Ombyggnad hissar nya krav
Ventilation
Energibesp, belysning, verksamhanpassn
Fastighetsservice
Teknisk service
Summa
Affärsdrivande verksamhet*
Linjehamnar
Visby hamn rörlig landgång färjeläge 7
Visby hamn reparation sponter
Visby hamn väderskydd passagerargång

2011

2012

2013

2014

1 500

4 000
4 000
5 200
3 000
7 500
20 000
7 500
500
4 000
133 000

4 000
2 000
3 400
3 000

2 600
2 950
3 000

3 250
3 000

15 000
5 200
500
4 000
119 910

15 000
5 000
500
4 000
74 700

15 000
5 000
500
4 000
69 800

3 500
5 000
15 000
7 000
500
5 300
68 600

6 000
2 000
8 000

Hamnar affärsdrivande
Hamnserviceterminal
Visby hamn förbättringsåtgärder
Visby ombyggn hamnkontor
Visby hamn utveckling Slottshamnen
Klintehamn fördjupn inseglingsränna
Klintehamn ny kaj
Klintehamn nytt hamnkontor
Klintehamn ny kajplan
Klintehamn muddring hamnbassäng
Klintehamn rep av kaj, ny spont
Slite roro-ramp

Va-projekt, Vall
Vattenförsörjning och avloppshant
VA Gnisvärd
Avfallshantering
Kommersiella fastigheter
Summa affärsdrivande
Summa tn

36 000
1 000
600
6 000
4 000

6 500
5 000
300
11 800

3 500
600

5 000
2 000
7 000

1 500
2 500
600
4 000

2 000
6 000

10 000
1 500
2 000
2 000

55 600

5 000
24 600

10 000
18 600

1 200
50 000
15 000
4 000
500
134 300
202 900

50 000
6 000
4 000
500
96 900
229 900

5 000
1 700
6 700

2014

2 000
2 000

1 000
1 000

1 500
1 000

15 000

15 600

17 000

18 100

totalt

12 100
6 000
14 800
15 500
12 500
80 000
29 700
2 500
21 300
466 010

12 500
19 000
4 000
35 500
36 000
8 500
4 500
1 800
6 000
18 000
1 500
4 000
8 000
30 600
15 000
133 900

50 000

50 000

50 000

2 000
500
78 100
198 010

2 000
500
76 200
150 900

3 500
500
74 100
143 900

1 200
250 000
21 000
15 500
2 500
459 600
925 610

143 900

39 000
36 000
75 000
1 000 610

Tekniska nämnden pågående byggnation
SÄBO Hemse, Vårdcentrum*
Garda skola*
Summa
Summa tn inkl byggnation

39 000
36 000
75 000
277 900

229 900

198 010

150 900

2011

2012

2013

2014

2015

totalt

Byggnadsnämnden
IT-investeringar
Slutförande höjdsystemet RH 2000
Uppgradering kart- o GIS-system pågår
Flygfotografering uppgr primärkartor
Uppdatering GPS utrustn, totalstation
Utbyte av mätbuss
Teknisk utrustn, digital hant, kart- o planpr
Summa bn

100
100
200

200
600

100
600

300

500

300

100
300
1 100
200
300
300
2 300

380
380

380
380

380
380

380
380

380
380

1 900
1 900

1 000
2 500

750

750

750

750

400
5 000

4 000
2 500
2 500
300
400
5 000

1 000

1 000

10 000
17 150

10 000
25 700

100
200
200

300

100
100

300

300

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Maskiner och inventarier
Summa mhn

Kultur- och fritidsnämnden
Investeringspott
Fler omklädningsrum Hemsebadet
Ny allvädersbeläggning Gutavallen
Ny bil till vaktmästeriet prioritet
Belysning på Gutavallen
Större omklädningsrum Visby Ishall**
Styrketräningssal anslutning Visby ishall**

2 500
300

Byggnation sittplatsläktare Visby ishall**
Summa kfn

3 500

3 550

750

750

* samordningsmöjligheter med andra förvaltningar - organisationsöversynen. Arbetet med att ta fram en bilpool bör aktualiseras.
** Bör ske i partnerskap med berörda.

Barn- och utbildningsnämnden
Byggnader
Romaskolan
Romaskolan, utrustning
Förskolan Björkdungen
Förskolan Björkdungen, utrustning
Väskinde skola
Väskinde skola, utrustning
Förskolan Sandlådan, se på alt lösningar
Förskolan Sandlådan, utrustning
Förskola Garda, utrustning
Garda skola, utrustning
Fole skola, utrustning
Förskolan Holken
Förskolan Kabyssen

2 500
800
4 500
200
5 000
300
4 500
200
200
400
400
300
300

2 500
800

2 500
800

7 500
2 400
4 500
200
5 000
300
4 500
200
200
400
400
300
300

Barn- och utbildningsnämnden forts.
Fårösundsskolan, adm lokaler
Södervärnsskolan, utrustning
Övriga bygginvest/verkssamhetsanp
Skolgårdar - Förskolans utelek
Kemi o NO-salar
Övergripande förstudier, Gotland
Övergripande förprojekteringar, Gotland
Summa
IT-investeringar
IT Strategi - ledn/adm
IT Strategi - underhåll nät
IT Strategi - morderna/digitala klassrum
IT Strategi - kringutrustning
IT Strategi - reinv elevnäts PC
Summa
Maskiner och inventarier
Möbler och utrustning
Utrustning pga förändrad verksamhet
Underv utr grund - & särskola
Instrument, Kulturskolan
Säkerhet/handikapp o allergi
Summa
Summa bun

2011
750

2012

2013

2014

2015

700
3 000
2 500
1 600

3 000
2 500

400
400
6 550

26 400

8 800

3 300

0

500
230
700
500
100
2 030

700
460
1 700
900
300
4 060

700
460
1 700
900
300
4 060

700
460

700
460

900
300
2 360

900
300
2 360

875
250
250
75
750
2 200
10 780

2 000
500

2 000
500

2 000
500

2 000
500

1 500
4 000
34 460

1 500
4 000
16 860

1 500
4 000
9 660

1 500
4 000
6 360

8 875
2 250
250
75
6 750
18 200
78 120

800

1 000

1 000

1 000

1 000

4 800

2 000

2 000

300
900

300
900

300
900

300
900

1 200
4 300

710
200
500
500
1 645

710
200
500
500
1 645

710
200
500
500
1 645

710
200
500
500
1 645

4 184

500
6 255

500
8 255

7 755

5 755

3 150
900
2 393
2 393
7 638
250
180
1 000
32 204

5 000

37000

42 000

200

200

3 000
1 000

totalt
750
700
9 000
6 000
1 600
400
400
45 050
3 300
2 070
4 100
4 100
1 300
14 870

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Byggnader
Lövsta fastighetsunderhåll
Lövsta reningsverk

4 000

IT-investeringar
IT reinv elevnäts PC
IT Kringutrustning, övrigt
Maskiner och inventarier
Möbler och utrustning
Säkerhet/handikapp o allergi
Lövsta
Folkhögskolan
Gymnasieskolor
Fysiksalar
Lastbilslyft
Lastbil
Summa gvn

700
310
100
393
393
1 058
250
180

Socialnämnden
Byggnader
Östersol (ersättn särskilt boende Ö-garn)
Projektledning särskilda boende
Utrustning i nya /ombyggda lokaler
- Hemse

1 600

- Katthammarsvik
Växthus och byggnad Suderviljan
Summa

1 600
1200

3 500
10 100

3500
41 900

1 200
0

0

0

7 000
52 000

Socialnämnden forts.

2011

2012

650

650

2013

2014

2015

totalt

IT- investeringar
Nytt verksamhetssystem - Projektledare 1 tj
- Utbildare 1 tj
- Engångskostnad programlicens
- Konsulter för installation och utbildn
Summa
Maskiner och inventarier
Trygghetslarm
Arbetsmiljöåtg och anpassningar
Utrustning ÄO
Utrustning OOF
Utrustning IOF
Gemensamt
Summa son

650

1 300

200

850

2 800
3 450
100
1 000

400
1 500
15 050

2 800
300
1 600

150
350

0

0

450
5 400

400
1 500
500
300
200
100
3 000
46 500

400
1 500
500
300
200
100
3 000
3 350

400
1 500
500
300
200
100
3 000
3 000

400
1 500
500
300
200
100
3 000
3 000

1 700
7 000
2 000
1 200
800
800
13 500
70 900

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Byggnader
Tandvård Korpen bygg, utrusting 2010
Barn- och ungdomspsykiatrin
Slite vårdcentral
Akuten (ortoped m m)
Hab/rehabilitering ombyggnad
Lokalförsörjningsplan/anpassning ny org
Mindre ombyggnader/Lokalanpassningar

1 200
1 500
250
200
4 200

500
11 000
1 500
11 000
2 800
4 000
5 000

20 000

10 000
5 000
15 000

10 000
5 000
15 000

24 200
93 150

Summa byggnader
IT-investeringar
Nationell IT-strategi projektkostn hsf
TakeCare i primärvården
IT-system: patientinformationssystem

7 350
1 300
4 000
1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Summa IT
Maskiner och inventarier
Röntgen angiograf
Röntgen & kvinnokliniken ultraljudsutrustni
Övrig medicinteknisk utrustning
Övrig utrustning
Summa maskiner och inventarier

6 300

1 000

1 000

1 000

1 000

1 300
4 000
5 000
10 300

4 000
3 000
18 000
25 000

7 500
7 000
12 000
500
27 000

3 000
500
3 500

2 500
500
3 000

15 000
500
15 500

11 500
10 000
50 500
2 000
74 000

Summa hsn

38 650

63 800

24 500

19 000

31 500

177 450

Investeringsbudget totalt
varav affärdrivande
varav skattefinansierat

390 944
134 300
256 644

440 545
96 900
343 645

299 005
78 100
220 905

241 245
76 200
165 045

233 845
74 100
159 745

1 605 584
459 600
1 145 984

skattefin
avgår intäkter Garda, vägar
netto

256 644 affärsdrivande
29500 avgår intäkter
227 144

134 300
18000
116 300

* prioriterad investering samt affärsdrivande

35 800

15 000
5 000

1 700
11 000
3 000
11 250
3 000
39 000

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 6

Slutredovisning av Kongresshallen
Innehåll


Kommunstyrelsens förslag 2010-10-28, § 243



Ledningskontoret 2010-03-05



Tekniska förvaltningen 2009-07-30 Slutredovisning



Bakgrund:
- Kommunstyrelsens beslut 2004-08-26, § 240
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-03-30, § 89
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-05-05, § 140

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-19

Ks § 243
Au § 239

Slutredovisning Kongresshallen
KS2009/311-4
- Tekniska förvaltningen 2009-07-30
- Ledningskontoret 2010-03-05
- Arbetsutskottet 2010-03-30, § 89, 2010-05-05, § 140

Tekniska förvaltningen har upprättat slutredovisning över projekten Kongresshall
i Visby och Rivning Kasernen 2 i Visby. Arbetsutskottet har återremitterat ärendet
till ledningskontoret för förtydliganden.
(Anm: Tekniska nämnden handlägger slutredovisningar för investeringsobjekt understigande
2 mnkr, kommunstyrelsen objekt mellan 2 och 10 mnkr och kommunfullmäktige objekt över
10 mnkr.)

Kongresshall*
Redovisad investeringsutgift

188 589 227 kr* (Beräknad produktionskostnad: 136 550 000 kr*)

Anvisade medel

71 780 000 kr

Statsbidrag och EU-bidrag

70 000 000 kr

)

Underskott

46 809 227 kr

* inklusive kontorsvåning som inte ingick i det ursprungliga projektet: 8,5 mnkr. Byggdes för att
utnyttja byggrätten och för att slippa byggarbeten senare, när kongresshallen var färdigställd.
Rivning Kasernen
Redovisad investeringsutgift

3 944 550 kr

Statsbidrag

3 944 550 kr

)

Resultat +-

0

Orsakerna till fördyrningen förklaras med ändringar och tillägg under projekteringen,
bl.a. utökade funktioner för publika arrangemang - större scen och salong och kök.
Forcering i slutfasen p.g.a. försenad byggstart. Underskottet har reglerats mot
kommunens eget kapital i 2007 års bokslut.
Ledningskontoret har tillstyrkt godkännande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Slutredovisningen godkänns.

1(1)
2010-03-05

Ärende: KS 2009/311

Ledningskontoret
Eva Söderdahl

Komunstyrelsen

Slutredovisning av nybyggnad av Kongresshall i Visby och rivning av
Kasernen 2.
Benämning
Kongresshall i Visby
Rivning Kasernen 2

Produktionskalkyl Budget/anslag Produktionskostnad Över/underskott
kr
kr
kr
kr
136 550 000
141 780 000
-188 589 227
-46 809 227
0
3 944 550
-3 944 550
0

Investeringsprojektet redovisar ett underskott med 46,8 mkr mot budget. Underskottet beror
på några större ändringar och tillägg som har skett under projektets gång. En väsentligt
utökad scen, en utökning av stora salongen från 800 till 1000 platser samt ett större kök med
kapacitet för tillagning till1 000 gäster i stället för ett tidigare planerat cateringkök.
Det tillkom en extra kontorsvåning som är avsedd för uthyrning till företag.
Scenutrustning och av-utrustning har köpts in för alternativa användningar av scenen.
Byggstarten försenades ca 3 månader vilket innebar att projektet forcerades i slutet för att bli
klart i tid. Detta skedde i en högkonjuktur av byggbranschen vilket gav ökade kostnader för
inhyrda underentreprenörer.
Finansiering har skett genom kommunalt anslag 71,8 mkr, statsbidrag och EU-bidrag 70,0
mkr och underskottet 46,8 mkr har reglerats mot kommunens eget kapital i 2007 års bokslut.
Rivningen av Kasernen 2 har finansierats genom statsbidrag 3,9 mkr.

Ledningskontorets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Slutredovisning av nybyggnad av Kongresshall i Visby och rivning av Kasernen 2
godkänns.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress Besöksadr

621 81 VISBY

ess

Klosterplan 2
Visby

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro P

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

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

339-8328

ostgiro

18 97 50-3

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2004-08-26
2004-08-17

Ks § 240
Au § 183

Kongresshallsprojektet; byggupphandling
KS 2003/0345-28
- Protokoll från Styrgruppen för kongresshallsprojektet 2004-08-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott har hållit särskilt möte i sin egenskap av
Styrgrupp för kongresshallsprojektet. Protokoll från mötet har upprättats i den
protokollsserie som finns inrättad för ändamålet ”Styrgruppen för kongresshallsprojektet”.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerade ledningskontorets tjänstemän,
projektledaren Karl-Gustav Roos och byggprojektledaren Bertil Klintbom, om
lägessituationen för kongresshallsprojektet. Bl.a. redogjordes för förslaget, vilket
tidigare diskuterats i styrgruppen, att kommunen i samband med anbudsinfordran
för bygget skulle medta en option för påbyggnad av en kontorsdel i hallen om ca
540 kvm för en uppskattad kostnad om ca 7 mnkr. Det föreslogs även att medta en
option om byggande av lokaler på ca 1 500 kvm åt Högskolan i anslutning till
BUF-huset (barn- och utbildningsförvaltningen). För det fall dessa optioner skulle
komma att utnyttjas av kommunen är Kasernenfastigheternas byggrätt till fullo
utnyttjad.
Dessutom redogjordes för den kostnadskalkyl som extern konsult låtit utföra med
grund i systemhandlingarna. Den totala projektkostnaden beräknas till 125 mnkr i
vilket inräknats en budgetreserv på 3,5 mnkr för oförutsedda kostnader. Tjänstemännen anförde att den beräknade projektkostnaden torde gå att reducera.
Ledningskontoret har föreslagit att upphandlingsarbetet ska påbörjas avseende
kongresshallsbygget där anbudsinfordran även skall innehålla de presenterade
optionerna för tilläggslokaler.
Kommunstyrelsens beslut
 Upphandlingsarbetet avseende byggandet av kongresshallen skall påbörjas
varvid anbudsinfordran skall innehålla de lokaloptioner som ledningskontoret
föreslagit.
Expedieras:
Styrgruppen för kongresshallsprojektet
Karl-Gustav Roos, Bertil Klintbom

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-03-30

Au § 89
Slutredovisning Kongresshallen
KS2009/311-4
- Tekniska förvaltningen 2009-07-30
- Ledningskontoret 2010-03-03
- Arbetsutskottet 2010-03-09, § 74

Tekniska förvaltningen har upprättat slutredovisning över projekten Kongresshall
i Visby och Rivning Kasernen 2 i Visby. Arbetsutskottet bordlade ärendet vid
sammanträde 9 mars.
(Anm: Tekniska nämnden handlägger slutredovisningar för investeringsobjekt understigande
2 mnkr, kommunstyrelsen objekt mellan 2 och 10 mnkr och kommunfullmäktige objekt över
10 mnkr.)

Underskottet i kongresshallsprojektet beräknades till ca 46,8 mnkr. Orsakerna till
fördyrningen förklaras med ändringar och tillägg under projekteringen, bl.a.
utökade funktioner för publika arrangemang - större scen och salong och kök.
Forcering i slutfasen p.g.a. försenad byggstart. Underskottet har reglerats mot
kommunens eget kapital i 2007 års bokslut.
Ledningskontoret har tillstyrkt godkännande.
Ärendet föredrogs av tekniske direktören Bertil Klintbom.

Arbetsutskottets beslut


Ärendet återremitteras till ledningskontoret för förtydliganden.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-05-05—07 och 10

Au § 140
Slutredovisning Kongresshallen
KS2009/311-4
- Tekniska förvaltningen 2009-07-30
- Ledningskontoret 2010-03-03och 04-28
- Arbetsutskottet 2010-03-30, § 89

Tekniska förvaltningen har upprättat slutredovisning över projekten Kongresshall
i Visby och Rivning Kasernen 2 i Visby. Arbetsutskottet har återremitterat ärendet
till ledningskontoret för förtydliganden.
Arbetsutskottets beslut


Ärendet återremitteras till ledningskontoret.

Expedieras:
Regiondirektören

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 7

Ändring av upphandlingspolicyn
Innehåll
x

Kommunstyrelsens förslag 2010-10-28, § 252

x

Ledningskontoret 2010-09-09

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-19

Ks § 252
Au § 250

Ändring upphandlingspolicy
KS2010/398-05
- Ledningskontoret 2010-09-09

Med anledning av ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling föreslår
ledningskontoret en ändring av kommunens upphandlingspolicy. Ändringen gäller
bestämmelserna om direktupphandling vid lågt värde. Dessutom föreslås en
ändring av tillämpningsanvisningarna innebärande att bestämmelsen om
kvalitetssäkring av upphandlingsprocessen (punkt 13.) utgår.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Direktupphandling får endast användas då

Direktupphandling får endast användas då

ramavtal saknas. Direktupphandling vid

ramavtal saknas. Direktupphandling vid

lågt värde får i sådant fall användas till ett

lågt värde får i sådant fall användas till ett

värde av högst tio prisbasbelopp exkl.

värde av högst 15 % av tröskelvärdet i lag

mervärdesskatt.

(2007:1091) om offentlig upphandling.

Kommunstyrelsens beslut
 Punkten 13 i Tillämpningsanvisningar (2009-06-11) till upphandlingspolicy
utgår.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Avsnittet Direktupphandling i upphandlingspolicyn (2009-09-14) ska ha den
föreslagna lydelsen.

Expedieras:

Kommunstyrelsens beslut: Serviceförvaltningen. Ekonomidirektören. Kommunjuristen

2010-09-09

1(1)

Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Förändring av upphandlingspolicy på grund av ny lagstiftning
Enligt den nya lagen Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig
Upphandling, SFS 2010:571 ersätts den nuvarande lagstiftningen om lågt
värde med specificerade direktupphandlingsgränser på 15 procent av ett
tröskelvärde i Lag om offentlig upphandling, för närvarande ett värde på
287 000 kronor exklusive mervärdesskatt.
Nuvarande policy medger direktupphandling upp till ett värde av tio
basbelopp, 424 000 kronor enligt 2010 års basbelopp.
Den nya lagstiftningen gäller från och med 15 juli 2010.
Med anledning av ovanstående föreslås texten i Upphandlingspolicy för
Gotlands kommun i stycke Direktupphandling ändras till ”Direktupphandling
vid lågt värde får i sådant fall användas till ett värde av högst 15 procent av
tröskelvärdet i Lag om offentlig upphandling”. Vidare föreslås att punkt 13 i
Tillämpningsanvisningarna stryks då den inte längre är tillämpningsbar.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
x

Direktupphandling vid lågt värde får i sådant fall användas till ett
värde av högst 15 procent av tröskelvärdet i Lag om offentlig
upphandling

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Åsa Högberg
Ekonomidirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Plusgiro

SE-621 81 VISBY

Visborgsallén 19
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Upphandlingspolicy för Gotlands kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-14, § 115. Ersätter tidigare riktlinjer för
upphandling från 2004-06-23.

Mål

Upphandling och anskaffning är en strategisk uppgift med ett kommungemensamt intresse.
Uppgiften innebär ett övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn på materialflöde
och resursanskaffning inom Gotlands kommun. Målet är att tillgodose kommunens behov av
varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad omfattande
hela livslängden och med minsta möjliga miljöpåverkan. Upphandling skall ske genom
samverkan och koncernnyttan skall beaktas vid varje upphandlingsärende.

Konkurrens

All upphandling skall göras med utnyttjande av konkurrensmöjligheter. Förfrågningsunderlag
skall i möjligaste mån utformas på ett sådant sätt att även små och medelstora företag har
möjlighet att konkurrera om kommunens uppdrag. För att sprida information om kommunens
upphandlingar, skall kompletterande annonsering ske när det är lämpligt.
Förhandsannonsering skall ske på kommunens hemsida när det är möjligt. För att underlätta
för små och medelstora företag att lämna anbud skall centrala upphandlingsfunktionen
regelbundet hålla informationsträffar om upphandling riktade till företag.

Miljö, etiska och sociala krav

Kommunen skall verka för en god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling genom att,
när det är lämpligt, välja varor och tjänster som är miljöanpassade både med avseende på den
yttre miljön och på arbetsmiljön samt tar hänsyn till etiska och sociala krav. Kommunens
övergripande miljöpolicy skall beaktas. Särskilda mål och strategier rörande miljökrav vid
upphandlingar och inköp skall följas.

Ramavtal

Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn på materialflöde
och resursanskaffning och har ansvar för kommunens övergripande ramavtal. Ramavtal skall
alltid tecknas för varor och tjänster som nyttjas regelbundet av verksamheter inom
kommunen. Kommunens medarbetare och nämnder är skyldiga att känna till och använda de
ramavtal som finns.

Direktupphandling

Direktupphandling får endast användas då ramavtal saknas. Direktupphandling vid lågt värde
får i sådant fall användas till ett värde av högst 15 procent av tröskelvärdet i Lag om offentlig
upphandling. Värdet är för närvarande 287 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

Nämnds ansvar

Nämnd ansvarar för och beslutar om upphandling som endast berör nämndens egen
verksamhet eller behov inom nämndens förvaltningsområde. Beslutsrätten kan delegeras till
förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. Avtal tecknas för Gotlands kommun. Centrala
upphandlingsfunktionen kan på uppdrag stödja upphandlingsarbetet.

Upphandlingskompetens

Kommunstyrelsen svarar för att det inom kommunen finns en central upphandlingsfunktion
med upphandlingskompetens. Upphandlingsfunktionen skall samordna och effektivisera
kommunens samlade inköp för att sänka den totala kostnaden. Centrala
upphandlingsfunktionen har rätt att väcka ärende om upphandling hos kommunstyrelsen eller
nämnd.

Information till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska informeras om upphandlingar av särskild betydelse eller när
upphandlingsprinciper av större vikt frångås i jämförelse med tidigare upphandlingar.

Tillämpningsanvisningar

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att meddela tillämpningsanvisningar till
denna policy.

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy
Antagna av kommunstyrelsen 2009-09-14, §115

Organisation
1. Inom kommunen finns en central upphandlingsfunktion med upphandlingskompetens.
Upphandlingsfunktionen skall bevaka behov av upphandling och verka för att teckna ramavtal
för varor och tjänster som nyttjas regelbundet av verksamheter inom kommunen.
Upphandlingsfunktionen skall också utveckla och tillhandahålla en effektiv
upphandlingsprocess samt informera och utbilda inom upphandlingsområdet.
2. Inom kommunen skall finnas ett upphandlingsråd. Upphandlingsrådet består av representanter
för kommunstyrelsen, nämnderna och centrala upphandlingsfunktionen. Rådet skall verka för
en effektiv upphandling inom kommunen och bevaka upphandlingsfrågor ur ett strategiskt
perspektiv. Rådet skall fokusera på samordning för koncernstyrning, stöd vid strategiska
upphandlingar samt nya grepp och vägval.
3. I varje upphandling skall finnas ett inköpsråd. Inköpsrådet utgörs av representanter från
nämnderna och sätts samman inför varje upphandling. Nämnderna skall utse kompetenta
deltagare med mandat att ställa verksamhetskrav och tillvarata nämndens behov. Utöver
ansvaret för att ta fram relevanta produktkrav skall inköpsrådet även beakta miljömässiga,
etiska och sociala hänsyn.
4. Kommunstyrelsen fastställer krav på det som skall upphandlas vid kommunens övergripande
ramavtal. Upphandlingsfunktionen ansvarar för att upphandlingar som berör fler än en nämnds
verksamhet genomförs enligt gällande lagstiftning och kommunens policy samt för arkivering,
central implementering, underhåll och uppföljning.
5. Nämnd som genomför upphandling som bara berör nämndens eget verksamhetsområde
fastställer krav på det som skall upphandlas, och ansvarar för att upphandlingen genomförs
enligt gällande lagstiftning och kommunens policy samt för arkivering, implementering,
underhåll och uppföljning av upphandlingen. Nämnden bör utse ansvarig för
upphandlingsfrågor inom sitt förvaltningsområde.

Förhållningssätt
6. All upphandling skall ske enligt gällande lagstiftning. Leverantörer skall behandlas på ett
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Upphandlingar skall genomföras på ett öppet sätt.
Principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet skall iakttas. Dessa principer
gäller även vid direktupphandling.
7. Kommunens företrädare skall uppträda på ett affärsetiskt korrekt sätt. Företrädare som deltar
eller har insyn i ett upphandlingsärende får inte ha engagemang som står i konflikt med
kommunens intressen i det ärendet.

Miljö, etiska och sociala krav
8. Kommunen skall i sin upphandlingsverksamhet sträva efter att upphandla varor och tjänster
som bidrar till en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Kommunens
miljöprogram ”Miljöprogram för Ekokommun Gotland” och övergripande miljömål i Vision
Gotland 2025 skall beaktas. Inköpsråden svarar för att relevanta miljökrav ställs i
förfrågningsunderlagen och skall, när så är påkallat, involvera kommunens ekostrateger för att

utforma miljökraven i upphandlingen. I upphandlingen vägs alla ställda krav ihop till en
helhetsbedömning. Förväntad miljövinst skall således vägas mot utsikten av lägre pris,
förbättrad prestanda eller annan önskad vinst till följd av upphandlingen.

9. Krav på sociala och etiska hänsyn skall beaktas så långt möjligt i upphandlingsarbetet.

Kommunens upphandlare skall i första hand arbeta med samarbetspartners i gemensamma
upphandlingar (statliga upphandlingar, Kommentus, större landsting mfl ) främst för att få del
av det omfattande och kostsamma uppföljningsarbete som krävs.

Styrning och uppföljning
10. Kommunens anskaffningsprocess skall präglas av helhetstänkande. Uppföljning är en central
del i styrningen. Upphandlingsrådet skall verka för en effektiv samordning av kommunens
anskaffningsbehov, följa köpmönster samt bevaka utvecklingen inom upphandlingsområdet.
Rådet skall arbeta för standardisering och samordning av volymer för att uppnå bättre
kostnadseffektivitet. Rådet skall också verka för att stärka kompetensen i upphandlingsfrågor
inom kommunens verksamheter.
11. Vid anskaffning bör egenfinansiering och avtalsformen köp väljas. Hyra, hyrköp eller leasing
bör undvikas.
12. Avtal som tecknas utan hjälp av centrala upphandlingsfunktionen skall anmälas till
upphandlingsfunktionen och avtalet bör göras tillgängligt i kommunens gemensamma databas.
13. Upphandlingsprocessen skall kvalitetssäkras. Detta sker genom att använda elektroniska
system såsom upphandlingsstöd och e-handelssystem.
14. Upphandlingsfunktionen skall utveckla uppföljningen och utvärderingen av de inköp och
upphandlingar som görs. Målet är att öka avtalstroheten genom att underlätta för användarna
att beställa varor och tjänster, till exempel med hjälp av systemstöd. Ökad avtalstrohet ger
större intresse från leverantörernas sida att delta i kommunens upphandlingar, större volymer
och därmed bättre priser, vilket tillsammans bör minska totalkostnaden för kommunen.
15. Upphandlingsfunktionen skall analysera vad som köps, avtal, kvalitetsutfall, besparingar och
leverantörsmarknaden för att därigenom kunna driva ständiga förbättringar av
upphandlingsprocessen. Upphandlingarnas betydelse för verksamheternas resultat skall
analyseras av respektive nämnd.

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 8

Sammanhållen hemsjukvård hos
socialnämnden
Innehåll


Kommunstyrelsens förslag 2010-10-28, § 229



Ledningskontoret 2010-10-28



Socialnämnden 2010-10-27, § 112



Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-10-25, § 479

För övriga handlingar som klargör bakgrunden, ring 26 93 18.

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

2010-10-28
2010-10-04-06 och 11

Ks § 229
Au § 223

Hemsjukvård
KS2009/127-90
- (Kommunfullmäktige 2009-02-23, § 6 och kommunstyrelsen 2009-10-26, § 287)
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-02-15, § 404
- Socialnämnden 2010-02-17, § 16
- Ledningskontoret 2010-01-29 och 03-02
- Inkomna synpunkter från distriktssköterskor vårdcentralerna Visby Norr och Wisby söder båda 2010-03-05
- Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 70
- Socialförvaltningen 2010-09-29
- Remissvar: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-10-25 och Socialnämnden 2010-10-27
- Ledningskontoret 2010-10-28
Vid behandlingen av Framtidsutredningen förslag 2009 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i uppdrag att tillsätta en gemensam politisk
styrgrupp för hemsjukvård, som, under ett år, skulle ”utveckla och verkställa en hemsjukvård för
äldre och funktionshindrade där bra förutsättningar skapas för att tillgodose brukarens behov.”
Målet skulle vara en sammanhållen hemvård med ett formaliserat samarbete i team mellan berörd
personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Framtidsutredningen rekommenderade en sammanhållen socialtjänst och hemsjukvård med gemensam
ledning. Frågan om huruvida den skulle organiseras under hälso- och sjukvårdsnämnden eller social- och
omsorgsnämnden borde diskuteras i samband med remissbehandlingen och vid utformningen borde förslagen
om bassjukvård (rapport 10.) beaktas. Hemsjukvård (Rapport 6):

Styrgruppens förslag att lägga ansvaret för att samordna hemsjukvården på en förvaltning
tillstyrktes av hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Även om kommunstyrelsen uttalade sig för inriktningen att socialnämnden skulle svara för en sammanhållen
hemsjukvård önskades svar på ett antal frågor inför höstens budgetavstämning.
I socialförvaltningens och hälso- och sjukvårdsförvaltningens gemensamma utredning klargörs
vad som är socialnämndens respektive hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar. Målgruppen för
hemsjukvård är alla personer som är i behov av hälso- och sjukvård i det egna hemmet och som
på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller med
stöd kan uppsöka vårdcentral eller mottagning.
Utredningen föreslår att socialnämnden ska överta skyldigheten att erbjuda hemsjukvård enligt
18 § hälso- och sjukvårdslagen och att socialförvaltningen ska svara för beställning av såväl
hemtjänst som hälso- och sjukvårdsinsatser.
Efter jämförelser med landsting har resursbehovet schablonmässigt beräknats till 32,3 mnkr;
insatserna i ordinärt boende 26,9 mnkr och i särskilt boende 5,4 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden disponerar 28,2 mnkr och driver verksamheten med ett underskott på 1,1 mnkr, varför
anslagsförstärkning begärs med 4,1 mnkr.

Arbetsutskottet i förslag till budget 2011 upptagit 4,1 mnkr under socialnämnden.
forts
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De berörda nämnderna har tillstyrkt förslaget. Hälso- och sjukvårdsnämnden har
kommenterat vissa frågor om genomförandet.
Det antecknas att förslag om den ändring av reglementena som den ändrade
ansvarsfördelningen medför presenteras i ett separat ärende.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Socialnämnden ska svara för en sammanhållen hemsjukvård i enlighet med
utredningens förslag fr.o.m. 1 januari 2011.



28,2 mnkr omdisponeras från hälso- och sjukvårdsnämnden till
socialnämnden.

2010-10-28

1(1)

Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Remiss. Förslag till överföring av ansvaret för
hemsjukvård
Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden har yttrat sig angående
förslaget att socialnämnden ska svara för en sammanhållen hemsjukvård fr o
m 1 januari 2011. Båda nämnderna ställer sig positiva till förslaget.
I socialförvaltningens och hälso- och sjukvårdsförvaltningens gemensamma
utredning klargörs vad som är socialnämndens respektive hälso- och
sjukvårdsnämndens ansvar. Målgruppen för hemsjukvård är alla personer som
är i behov av hälso- och sjukvård i det egna hemmet och som på grund av
sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte på egen hand eller
med stöd kan uppsöka vårdcentral eller mottagning.
Förslaget innebär en omdisponering av 28,2 mkr från hälso- och
sjukvårdsnämnden till socialnämnden samt ett ytterligare budgettillskott på
1,1 mkr till socialnämnden.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Socialnämnden ska svara för en sammanhållen hemsjukvård i enlighet
med utredningens förslag fr.o.m. 1 januari 2011.
 28,2 mnkr omdisponeras från hälso- och sjukvårdsnämnden till
socialnämnden.


LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro P

SE-621 81 VISBY

Visborgsallén 19
Visby

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

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

339-8328

lusgiro
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Socialförvaltningen
Ingrid Hildebrand

Socialnämnden

Sammanhållen hemsjukvård
Vid behandling av framtidsutredningen gav kommunfullmäktige i februari
2009 kommunstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i
uppdrag att tillsätta en gemensam politisk styrgrupp för hemsjukvård.
Gruppen fick ett år att utveckla och verkställa en hemsjukvård för äldre och
funktionshindrade där bra förutsättningar skapas för att tillgodose brukarens
behov. Målet var en sammanhållen hemvård med ett formaliserat samarbete i
team mellan berörd personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Till kommunstyrelsen i oktober 2010 redovisade ledningskontoret en
lägesrapport där bedömningen var att hemsjukvården borde ingå i
socialnämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden har i februari 2010
tillstyrkt ledningskontorets förslag att överföra ansvaret för hemsjukvården
till socialnämnden.
Kommunstyrelsen beslutade därefter i mars 2010 att inriktning är att
socialnämnden ska svara för en sammanhållen hemsjukvård och innan slutlig
ställning tas ska socialnämnden i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden
utreda och redovisa följande frågor till budgetavstämningen i oktober 2010.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En gemensam definition av hemsjukvård.
Specificerat uppdrag.
Förslag till organisation.
Ekonomi med förväntade besparingar.
Principer för styrning och ledning av interna och externa utförare.
Roll och ansvarsfördelning.
Bemanning och kompetensförsörjning.
Konsekvenser för primärvården.

Postadress

Besöksadress

Telefon (växel)

Telefax

Internetadress

E-postadress

621 81 VISBY

Bredgatan 2, Visby

0498-26 90 00

0498-20 49 70

www.gotland.se

son@gotland.se

2 (2)

Resultatet av utredningen redovisas i bifogad skrivelse Hemsjukvård –
utredning 2010-09-29.
Punkterna 4 och 8 fick PricewaterhouseCoopers i uppdrag att utreda och
resultatet redovisas i dokumenten Ekonomiska förutsättningar och
Konsekvenser för primärvården vid en organisatorisk flytt av hemsjukvården.
Utredningen har lämnats till höstens budgetavstämning och inför
kommunstyrelsens behandling i november är förslaget att socialnämnden får
ansvaret för en sammanhållen hemsjukvård från och med den 1 januari 2011.
Besparingen på 3,0 mkr återtas och 1,1 mkr läggs till nuvarande budget.
Effekten blir att hemsjukvården kan utföras på samma nivå som 2010.
Som en effekt av uppdraget har också hälso- och sjukvårdsinsatserna i särskilt
boende, bostad med särskild service och dagverksamhet där socialnämnden
har hälso- och sjukvårdsansvar enligt HSL 18 § tydliggjorts och resurserna
beräknats. Dessa resurser finns nu hos hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
kommer att överföras till Socialnämnden samtidigt med hemsjukvården.
Förslaget att bibehålla nuvarande nivå innebär att Socialnämnden får ett
ramtillskott på totalt 29,3 mkr fördelat på 23,9 mkr för hemsjukvården i
ordinärt boende och 5,4 mkr för särskilt boende.
Förslag till beslut
Socialnämnden tillstyrker förslaget till sammanhållen hemsjukvård.

Lena Lager

socialdirektör

Ingrid Hildebrand
ekonomichef
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Sammanträdesdatum
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HSN § 479 Remissyttrande över förslag till överföring av
ansvaret för hemsjukvård
HS
N 2009/96, Hälso- och sjukvårdsförvaltningens yttrande, Hemsjukvårdsutredning,
Konsekvenser för Primärvård, Ekonomiska förutsättningar, se även HSN § 404, HSN § 464

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden
- föreslår att kommunstyrelsen i sitt beslut tar hänsyn till vad som anförs i
hälso- och sjukvårdsförvaltningens yttrande, speciellt avseende
genomförandetid, ersättningssystem mellan nämnderna och
journaldokumentationssystem
- vill framhålla att Gotland genom sin status som både landsting och kommun
inte tvingas till samma strikta gränsdragningar i uppgiftsfördelningen mellan
nämnderna som i övriga Sverige och att detta bör tas tillvara i organiserandet
av hemsjukvården
- vill understryka vikten av läkarnas roll som medicinskt ansvarig i
organisationen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått möjlighet till remissyttrande över
kommunstyrelsens förslag om en sammanhållen hemsjukvård.
Förslaget innebär överförande av ansvaret för i stort sett all sjukvård som sker i
patientens hem. Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp med företrädare
från Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Externt
konsultstöd från Öhrling Pricewaterhouse har medverkat i utredningen
framförallt avseende de ekonomiska beräkningarna.
I stora drag innebär förslaget att driftansvaret för personal som arbetar med
rehabilitering i patientens hem, för hembesök och för hemsjukvårdsbesök såväl
dagtid som kväll och natt överförs till Socialförvaltningen. Ett
gränsdragningsdokument har upprättats för att tydliggöra vilka åtaganden som
hör under vilken facknämnds ansvar. De ekonomiska beräkningarna visar att
kostnaderna för det definierade åtagandet är lägre på Gotland än för riket.
Hänsyn har tagits till detta genom att initialt angiven kostnadsminskning tagits
bort. Resultatet av beräkningarna är att 28 miljoner kronor av Hälso- och
sjukvårdsnämndens ekonomiska ram skall överföras till Socialnämnden per
den 1 januari 2011.
Sammanfattningsvis anser hälso- och sjukvårdsförvaltningen att
• Standardiserade vårdplaner behövs för att den nya organisationen skall
fungera bra

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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• Den ekonomiska ersättningen för hembesök och hemsjukvårdsbesök av
distriktssköterska bör utgå från listning och besöksregistrering
• Genomförandet måste i tid anpassas till de villkor som finns i avtalen
med de privata vårdcentralerna
• Samverkan mellan vårdcentraler krävs för att klara åtagandet
• Distriktssköterskorna måste dokumentera i sjukvårdens journalsystem

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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GOTLANDS
KOMMUN
Hälso- och sjukvården

1(4)
24 oktober 2010
HSN 2009/96
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Remissyttrande över förslag till överföring av ansvaret
för hemsjukvård
Sammanfattning
• Standardiserade vårdplaner behövs för att den nya organisationen skall
fungera bra
• Den ekonomiska ersättningen för hembesök och hemsjukvårdsbesök av
distriktssköterska bör utgå från listning och besöksregistrering
• Genomförandet måste i tid anpassas till de villkor som finns i avtalen
med de privata vårdcentralerna
• Samverkan mellan vårdcentraler krävs för att klara åtagandet
• Distriktssköterskorna måste dokumentera i sjukvårdens journalsystem
Hälso- och sjukvårdsnämnden har av Kommunstyrelsen givits möjlighet till
remissyttrande över framlagt förslag angående sammanhållen hemsjukvård.
Förslaget innebär överförande av anvaret för i stort sett all sjukvård som sker i
patientens hem. Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp med företrädare
från Socialförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Externt
konsultstöd från Öhrling Pricewaterhouse har medverkat i utredningen
framförallt avseende de ekonomiska beräkningarna.
I stora drag innebär förslaget att driftansvaret för personal som arbetar med
rehablitering i patientens hem, för hembesök och för hemsjukvårdsbesök såväl
dagtid som kväll- och natt överförs till Socialförvaltningen. Ett
gränsdragningsdokument har upprättats för att tydliggöra vilka åtaganden som
hör under vilken facknämnds ansvar. De ekonomiska beräkningarna visar att
kostnaderna för det definierade åtagandet är lägre på Gotland än för riket.
Hänsyn har tagits till detta genom att initialt angiven kostnadsminskning tagits
bort. Resultatet av beräkningarna är att 28 miljoner kronor av Hälso- och
sjukvårdsnämndens ekonomiska ram skall överföras till Socialnämnden per
den 1 januari 2011.
Allmänna reflektioner
Svårigheterna med det delade ansvaret för den sjukvård som ges till
företrädesvis äldre personer i deras hem är en fråga som varit aktuell nationellt
och under lång tid. Insatser behöver ges utifrån olika lagstiftningar och av
personal med olika yrkeskompetenser vilket innebär avsevärda
samordningsvårigheter. Det faktum att Gotland är en huvudman och inte, som
är vanligt ett landsting och ett flertal kommuner, har inte inneburit att
verksamheten fungerar problemfritt. Under loppet av mer än ett decennium har
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en successiv överföring skett från flera av landets landsting till
primärkommunerna. Uppföljningar har visat att verksamheten i dessa
kommuner tilldelats större resurser och fått del av en kompetenshöjning.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har utifrån denna utgångspunkt inte ställt
sig negativ till utredningens syfte.
Gränsdragning avseende möjlighet till vård i hemmet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill understryka att den gränsdragning
avseende hemsjukvårdsansvaret som görs, avser att klarlägga och tydliggöra
dagens förhållande. Primärvårdens åtagande att ta emot patienter på
vårdcentralen för mottagningsbesök kvarstår för patienter som har möjlighet att
komma till vårdcentralen.
Standardiserade vårdplaner
Förvaltningen understryker vikten av standardiserade vårdplaneringar för att
effektivisera in- och utskrivning i hemsjukvården. Oavsett ansvarsöverföringen
är det viktigt att alla gör lika. Rätt patient måste vara inskriven i
hemsjukvården, se kriterier för hemsjukvård, tröskelprincipen.
Utredningens förslag beträffande personalansvar för distriktssköterskor
I vissa avseenden skulle en konsekvent överföring av driftansvaret innebära
försämringar för hälso- och sjukvårdens möjligheter att utföra sitt uppdrag med
bibehållen kvalitet. Det tydligaste exemplet på detta är möjligheterna att uppnå
de kvalitetskrav som nämnden beslutat om i basåtagande för primärvården,
nämligen att varje vårdcentral bör omfatta tre vårdteam med distriktssköterskor
med kompetens inom diabetes, hjärtsjukvård, KOL och tobakförebyggande
verksamhet. Utredningen har sökt överkomma denna allvarliga invändning
genom att föreslå att personalansvaret för alla distriktsköterskor skall kvarligga
på hälso- och sjukvårdsförvaltningen och att denna resurs skall tillhandahållas
till Socialförvaltningen mot ersättning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
uppfattar det positivt att utredningen på detta vis tagit hänsyn till att en
planerad förbättring inom hemsjukvården inte skall vara orsaken till
försämringar inom primärvården. Vi vill dock understryka att primärvårdens
bemanningssituation redan i dagsläget är svår och att en balansgång måste
iakttas mellan patientens intresse av personkontinuitet i vården och
möjligheterna att upprättahålla bemanning med bred kompetens på de små
vårdcentralerna. Även med utredningens förslag kommer det att krävas att
vårdcentralerna samverkar kring verksamheten på fältet.
Kostnadsansvar
Beträffande huvuddelen av det överfärda ansvaret övergår budget- och
bemanningsansvaret direkt till Socialförvaltningen. Förvaltningen är här
mycket angelägen att personalövergångar hanteras i samråd mellan
förvaltningarna och med stöd av Serviceförvaltningens PA-enhet.
Avseende distriktssköterskornas insatser föreslås HSF behålla
bemanningsansvaret och utföra arbetet mot ersättning. Utredningen har dock
inte anvisat någon modell för hur dessa ersättningar skall beräknas. Detta är en
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stor brist, särskilt med avseende på att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen även
har en betydande del av verksamheten utlagd på enskilda företag.
Villkoren i avtalen med de enskilda vårdcentralerna innebär att utföraren efter
en ändring av basåtagandet har 60 dagar på sig att godta eller förkasta
ändringen. Om utföraren inte accepterar ändringen gäller det ursprungliga
åtagandet i ett år från slutet av 60-dagarsfristen. Även om utföraren accepterar
ändringen måste skälig tid anvisas för att genomföra eventuella
personalförändringar. Båda de enskilda vårdcentralerna har aviserat att man,
beroende på hur stora förändringar som planeras kan överväga att inte förlänga
kontrakten.
Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen dels att systemet för
ersättning för distriktsskötearbete skall utgå från nuvarande modell med en fast
månatslig ersättning för personer inskrivna i hemsjukvård samt en
besöksersättning för besök. Nivåerna för dessa ersättningar skall anpassas så
att dagens verksamhet genererar intäkter motsvarande den överförda
budgetramen för denna del.
Sammanhållen patientjournal
Utredningen nämner inget om vilka verksamhetssystem som skall användas för
den överförda verksamheten. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sedan
2004 arbetar med att genomföra ”en patient – en journal” i den Gotländska
sjukvården. Trots en rad motgångar kommer detta mål att uppnås under 2011
med Hemse som första vårdcentral som övergår till TakeCare. I planeringen
ingår även att de privata vårdcentralerna skall övergå till TakeCare under 2011.
Den sammanhållna journalen innebär att sjukvårdspersonalen ges åtkomst till
verksamhetskritisk gemensam information om läkemedel, laboratoriesvar och
journalanteckningar från besök hos andra vårdgivare. Systemet innehåller
därutöver funktioner för tidbokning och verksamhetsstatistik.
Utifrån hälso- och sjukvårdförvaltningens perspektiv kan någon annan
handlingslinje inte accepteras än att medicinsk information även
fortsättningsvis skall dokumenteras i sjukvårdens journalsystem.
Ekonomisk ram
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill uppmärksamma nämnden och
Kommunstyrelsen på att den kartläggning och de jämförelser som gjorts med
andra landsting visar att verksamheten hittills bedrivits resurssnålt. Utifrån
ingående data föreslår utredningen ett ramtillskott med 1,1 miljoner kronor.
Verksamhetens framtida utveckling kan mot denna bakgrund inte förutsätta
några ytterligare överföringar ur primärvårdens eller habilitering/rehabenhetens
budgetramar.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att kommunstyrelsen i sitt beslut tar
Hälso- och Sjukvården stab/adm
Tfn 0498 – 26 80 00
sjukvarden@gotland.se
Org nr Gotlands Kommun
Gotlands Kommun
Fax 0498 – 20 35 58
Gotlands Kommun på Internet;
SE212000-0803-17
621 84 VISBY
http://www.gotland.se
g:\hsf\hs\__diarie\-....2009\0096.09\remissvar överföring av ansvar för hemsjukvården.doc 2010-10-25 16:33

GOTLANDS
KOMMUN
Hälso- och sjukvården

4(4)
24 oktober 2010
HSN 2009/96

hänsyn till vad som anförts, speciellt avseende genomförandetid,
ersättningssystem mellan nämnderna och journaldokumentationssystem.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN

Rolf Forsman
stf hälso- och sjukvårdsdirektör
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Ansvar för ersättning m.m. till särskilt förordnad vårdnadshavare
KS2010/305-89
- Socialnämnden 2010-06-09
- Överförmyndarnämnden 2010-09-09 och 2010-09-17
- Ledningskontoret 2010-09-16

Socialnämnden har föreslagit att överförmyndarnämnden ska få ansvaret för
administration och ersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare som inte
tidigare varit familjehem.
Överförmyndarnämnden har – hos socialnämnden - avstyrkt förslaget med
hänvisning till resursbrist men är intresserade av en dialog i frågan. Nämnden har
preciserat resursbehovet till en halvtidstjänst och medel för arvoden.
Ledningskontoret tillstyrker socialnämndens förslag och överförmyndarnämndens
begäran om 1 mnkr i höjt anslag,
Särskilt förordnad vårdnadshavare är en typ av ställföreträdarskap vid sidan av förmyndare och
god man enligt föräldrabalken. Enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande
flyktingbarn ska överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares
ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. (Ansökan kan
göras av socialnämnden eller Migrationsverket men överförmyndaren får själv ta upp frågan). I
uppdraget som god man ligger inte att sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet och
heller inget försörjningsansvar. Godmanskapet upphör bl.a. när barnet fyller 18 år. Överförmyndarnämnden beslutar om upphörande.
Beviljas barnet uppehållstillstånd ska tingsrätten, på initiativ av socialnämnden, förordna särskild
vårdnadshavare. Överförmyndaren ska underrätta socialnämnden om förutsättningar för detta
föreligger. Bestämmelsen gäller inte bara ensamkommande barn utan även svenska barn om
föräldrarna är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden av barnet. Den person som förordnas blir
med automatik förmyndare för den unge. Överförmyndarnämnden avgör frågan om arvodering.
För det finns av Sveriges Kommuner och Landsting utarbetat underlag. Gode mannen har rätt till
ersättning. En särskilt förordnad vårdnadshavare kan än så länge endast erhålla ersättning för
uppdraget som förmyndare.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Ansvaret för administration och ersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare som inte tidigare varit familjehem ska åvila överförmyndarnämnden
fr.o.m. 1 januari 2011.

 Verksamheten ska följas upp varför inga nya medel upptas 2011.

2010-09-17
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KS 2010/305-89

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Ersättning och administrativt ansvar gällande särskilt förordnade
vårdnadshavare
Socialnämnden har 2010-06-09, § 81, beslutat föreslå kommunstyrelsen att
överförmyndarnämnden ska få ansvar för administration och ersättning till särskilt
förordnade vårdnadshavare som tidigare inte varit familjehem
Ärendebeskrivning
Frågan angående ersättning och administrativt ansvar gällande särskilt förordnade
vårdnadshavare som inte är familjehem har aktualiserats inom socialförvaltningen.
Till denna grupp hör också de ensamkommande flyktingbarnen som har behov av
särskilt förordnad vårdnadshavare när barnet fått uppehållstillstånd. Enligt nu
gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt förordnad
vårdnadshavare har rätt till ersättning i den del som avser vårdnaden, om denne inte
samtidigt är familjehemsförälder. Endast för den del som avser förmyndarskapet
finns bestämmelser om arvode i 12 kap 16 § föräldrabalken, FB.
Med anledning av ovanstående har socialnämnden i mars 2010 tillskrivit
överförmyndarnämnden och ombett överförmyndarnämnden att åta sig det
administrativa ansvaret samt utbetalning av ersättning till dessa särskilt förordnade
vårdnadshavare.
Överförmyndarnämnden har i maj svarat att den inte har möjligt att ansvara för dessa
uppgifter med hänvisning till bristande ekonomi och personalbrist.
Överförmyndarnämnden ställer sig dock positiv till att en dialog förs med
socialförvaltningen kring frågeställningen.
Därefter har socialnämnden fattat ovan angivet beslut.
Överförmyndarnämnden har inkommit med ett utförligt svar över socialnämndens
förslag. Av detta framgår att nämnden svarat för rekrytering, utbildning, tillsättning,
granskning och arvodering av gode män till de ensamkommande flyktingbarnen.
Arbetsuppgifterna har frestat på nämndens resurser utan att några extra medel
tillskjutits för dessa nya arbetsuppgifter. Nämnden framhåller dock att förslaget inte
är möjligt att genomföra med hänsyn till nämndens bristande resurser för den
befintliga verksamheten som man fått dragits med i flera år. Nämnden anför att för
det fall det nya ansvarsområdet tillföras nämnden måste resurser för administrativa
tjänster tillföras nämnden motsvarande en halvtidstjänst och nödvändiga medel för
arvodesutbetalningar till de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Omfattningen av
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sistnämnda medel är oklar då det inte finns några fastlagda regler för hur ersättningen
ska beräknas. Nämnden uppskattar arvodeskostnaderna till ca 50 tkr per barn och år.
Ledningskontorets utredning
Enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn skall
överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares och förmyndares ställe
ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. Den gode
mannen kan med detta förordnade både som vårdnadshavare och förmyndare
företräda barnet fullt ut. Godmanskapet ska vara en temporär lösning i avvaktan på
ett eventuellt uppehållstillstånd. Överförmyndaren ska betala arvode till den gode
mannen för det arbete han utför enligt bestämmelserna i 12 kap. 16 § föräldrabalken.
Godmanskapet upphör när en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet eller
när barnet fyller 18 år.
När barnet beviljas uppehållstillstånd skall socialnämnden hos tingsrätten väcka talan
om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken,
om inte särskilda skäl talar emot det. Rätten ska flytta över vårdnaden till en eller två
särskilt förordnade vårdnadshavare. Socialnämndens utredning och domstolens beslut
avgör om det mest lämpliga är att någon i ett familjehem förordnas som särskild
vårdnadshavare eller om det ska var en utomstående person.
Att få vårdnaden innebär att man inträder i samma juridiska ställning som en förälder
har övre sina barn. Dels ska man företräda barnet i dess personliga angelägenheter
och i dess ekonomiska angelägenheter.
Att företräda barnet i personliga angelägenheter handlar om omsorgen om barnets
person, det kan röra beslut i frågor om boende, skolgång och inom hälso- och
sjukvård, att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen eller LSS, att medverka till
återföring med barnets familj m.m. Man ska ha regelbunden kontakt med barnet, det
hem det vistas i, socialtjänsten och aktivt verka för att barnets kontakter med dessa
fungerar samt alltid ha barnets bästa för ögonen och fatta nödvändiga beslut om
möjligt i samråd med barnet. Som nämnts tidigare finns i dagsläget inga
bestämmelser om ersättning till den särskilt förordnade vårdnadshavaren för
uppgiften sköta barnets personliga angelägenheter. Enda reglerade möjligen till
ersättning är om barnet placeras i ett familjehem enligt bestämmelserna i
socialtjänstlagen och familjehemsföräldrarna utsetts till särskilt förordnade
vårdnadshavare.
Att handha de ekonomiska angelägenheterna handlar om att förvalta och företräda
barnet i frågor som rör barnets tillgångar, ansöka om ekonomiska bidrag, teckna
hyreskontrakt etc. Denna del av vårdnadsuppgiften har samma innehåll som
begreppet förmyndarskap i föräldrabalken varför den förordnade vårdnadshavaren
automatsikt görs till förmyndare genom själva förordnandet. För denna del av
uppdraget finns bestämmelser i föräldrabalken om att överförmyndaren ska betala ut
arvode till den förordnade vårdnadshavaren (förmyndaren) för detta arbete. Ledning
om arvodesbelopp finns att hämta i SKLs cirkulär om godmansarvoden från 2007.
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Tre frågor behöver alltså sin lösning. 1) Kan ersättning utbetalas till de särskilt
förordnade vårdnadshavarna för den del som gäller vårdnadsuppgiften, om ja, 2)
vilken nämnd ska svara för dessa utbetalningar och 3) vilka belopp ska då gälla.
Vad gäller den första frågan har SKL i cirkulär 2007:74 som handlar om
ersättningsregler till olika förordnade ställföreträdare angett följande:
”Enligt Sveriges Kommuner och Landsting är det dock viktigt att dessa personer (särskilt

förordnade vårdnadshavare) erhåller en skälig ersättning för detta uppdrag. Saken har
påtalats för lagstiftaren och tas bl.a. upp i SOU 2003:51 God man för ensamkommande
flyktingbarn s. 132. Till dess att frågan har reglerats bör enligt Sveriges Kommuner och
Landsting överförmyndaren/överförmyndarnämnden och socialnämnden tillsammans lösa
frågan om ersättning till en särskilt förordnad vårdnadshavare (som inte är
familjehemsförälder). För närvarande har olika praxis utbildats i landet. I vissa kommuner
tar överförmyndaren/överförmyndarnämnden hela kostnadsansvaret, i andra delas
kostnaden upp mellan överförmyndaren/ överförmyndarnämnden och socialnämnden.
Det väsentliga är att kommunerna anlitar lämpliga personer som är villiga att ta dessa
uppdrag och att man också, på det sätt som är lämpligast i den egna kommunen, ersätter
dessa. Kommunen kan inte heller undandra sig ansvaret att anmäla till rätten behov av
vårdnadshavare för ett barn som saknar ställföreträdare då varje underårigt barn har rätt
till sådan.”

Tingsrätten utser den särskilda vårdnadshavaren men tas inget beslut om hur denne
ska ersättas. Lagregler finns bara om ersättning för förmynderskapsuppgiften och
familjehemssituationen. Det framstår ju som uppenbart att även andra särskilt
förordnade vårdnadshavare också måste få ekonomisk kompensation för resterande
del av sitt uppdrag. För de ärenden som är aktuella på Gotland innebär i praktiken
utökningen med vårdnadsuppgiften inte så mycket merarbete då barnen ändå vistas i
socialförvaltningens regi och med dess personal. Det faller sig ändå naturligt att även
Gotlands kommun såsom många andra av landets kommuner beslutar att ersättning
även ska utbetalas till de förordnade vårdnadshavarna för vårdnadsuppgiften, oavsett
de är familjehemsföräldrar eller inte.
Den andra frågan gäller vilken nämnd som ska svara för administration och
utbetalning av dessa ersättningar.
Eftersom en överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgifter är att hantera
godmans/förvaltarfrågor och därtill hörande ersättningsfrågor finns redan en
organisation och nödvändig kompetens för att tillse och granska hur förmyndare,
gode män och förvaltare fullföljer sina uppdrag, handa den ekonomiska
ersättningsprocessen samt också erfarenhet att rekrytera lämpliga personer för
uppdraget.
Överförmyndarnämndens svar till kommunstyrelsen får uppfattas som om man i sak
inte negativ till socialnämndens förslag. Eftersom båda nämnderna synes vara eniga i
denna fråga finns inga motsättningar om nämndstillhörigheten i sig. Överförmyndarnämndens invändningar gäller ju endast de resursmässiga förutsättningarna.
Nämnden har gjort en beräkning av det resurstillskott som kräv. Tillkommande
personalresurs, 300 tkr, och arvodeskostnader ca 50 tkr/barn/år. Antalet förordnade
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vårdnadshavare är svårt att uppskatta då det till stor del är avhängigt hur många
ensamkommande flyktingbarn kommunen kommer ta emot.
Statliga bidrag utgår för stora delar av kommunens kostnader mottagandet av
ensamkommande barn, dock inte för ersättningar till särskilt förordnade
vårdnadshavare som inte är familjehemföräldrar. Överförmyndarnämnden ersätts för
de faktiska kostnaderna man gode männen. Kommuner får dessutom en årlig
grundersättning på va 0,5 mnkr.
Den tredje frågan som då kvarstår blir då vilket belopp som ska utgå. Här bör de
rekommendationer som finns från SKL vara vägledande. I ovan nämnda cirkulär sägs
följande: ”En god man som förordnats av överförmyndaren/överförmyndarnämnden enligt
någon av ovan angiven bestämmelse har naturligtvis också rätt till ett skäligt arvode. Då
uppdraget är av tillfällig natur kan det ibland vara svårt att tillämpa procentsatser som
underlag för arvodesbeslutet. Då kan timarvode användas enligt ovan under rubriken
”Bevaka rätt”. I vissa fall får överförmyndaren/ överförmyndarnämnden en begäran från
ställföreträdaren om visst belopp som myndigheten då får ta ställning till. Grunden är dock
alltid ett ”skäligt arvode”.”

Dessutom har SKL givit ut rekommendationer i cirkulär 2009:79 om ersättningar till
kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen.
Överförmyndarnämnden får ges uppdraget att med ledning av nämnda
rekommendationer avgöra vilket belopp som kan anses som skälig ersättning.
Bedömning
Ledningskontoret instämmer i socialnämndens förslag att överförmyndarnämnden får
ansvar för administration och ersättning till de särskilt förordnade vårdnadshavare
som inte tidigare varit familjehem. Kommunen bör därvid utbetala ersättningar som
följer rekommendationerna i SKLs cirkulär 2007:74 men den anpassning som kan
vara nödvändig med hänsyn till de rekommendationer SKL gett ut i cirkulär 2009:79
avseende kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen. Den
uppskattning som överförmyndarnämnden gjort om arvodeskostnaderna får läggas
till grund för beslutet. För att möjliggöra denna lösning ska överförmyndarnämnden
få den resursförstärkning som begärs.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige


Överförmyndarnämnden får ansvaret för administration av och ersättningen till särskilt
förordnade vårdnadshavare som tidigare inte varit familjehem. Tillägg om detta görs i
överförmyndarnämndens reglemente 4 §.



Ersättningsbeloppen ska beräknas utifrån Sveriges Kommuners och Landstings
rekommendationer om ersättningar till ställföreträdare samt ersättning till kontaktfamiljer
och kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen.



Överförmyndarnämnden beviljas en budgetmässig ramförstärkning för dessa nya
uppgifter med 1 mnkr.

LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf

regiondirektör

Socialförvaltningen
Handläggare Ia Lönngren
Telefon 0498268481
Diarienr SON 2010/166
Datum2010-05-25

Socialnämnden

Ersättning och administrativt ansvar gällande
särskilt förordnade vårdnadshavare
Frågan angående ersättning och administrativt ansvar gällande särskilt
förordnade vårdnadshavare som inte är familjehem har aktualiserats inom
socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. Detsamma gäller frågan
kring ensamkommande flyktingbarn där det uppkommer ett behov av
särskilt förordnad vårdnadshavare då barnet fått uppehållstillstånd.
Enligt nu gällande bestämmelser finns inget lagstöd för att en särskilt
förordnad vårdnadshavare har rätt till ersättning i den del som avser
vårdnaden, om denne inte samtidigt är familjehemsförälder. Endast den
del som avser förmyndarskapet finns stadgat om arvode enligt 12 kap
16 § FB.
Sveriges kommuner och Landsting skriver i sitt cirkulär 07:74 att det är
viktigt att dessa personer erhåller en skälig ersättning och vidare anser
förbundet att överförmyndarnämnder och socialnämnder tillsammans bör
hitta en lösning i frågan om ersättning till särskilt förordnade
vårdnadshavare (som inte är familjehem).
Med anledning av ovanstående har socialnämnden i mars 2010 tillskrivit
överförmyndarnämnden (bilaga). Inför skrivelsen har socialförvaltningen
varit i kontakt med överförmyndaren för att lösa frågan men det har inte
varit någon framkomlig väg.
Överförmyndarnämnden har besvarat socialnämndens skrivelse (bilaga).
Av skrivelsen framgår att det för närvarande inte är möjligt att ansvara
för dessa uppgifter med hänvisning till ekonomi och personalbrist.
Överförmyndarnämnden ställer sig dock positiv till att en dialog förs med
socialförvaltningen kring frågeställningen.

Besöksadress Visborgsallén 19 Visby

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Postadress SE–621 81 Visby

E-post son@gotland.se

Telefon +46 (0) 498–26 90 00 vxl

Bankgiro 339–8328

Fax +46 (0) 498–20 49 70

Postgiro 18 97 50–3

1 (2)

Vid överförmyndarnämnden finns redan en organisation och nödvändig
kompetens för att tillse och granska hur förmyndare/särskilt förordnade
vårdnadshavare, gode män och förvaltare fullföljer sina uppdrag samt
erfarenhet kring rekrytering av lämpliga personer för uppdraget. Motsvarande organisation och kompetens finns inte inom ocialförvaltningen.
Med hänvisning till att det finns aktuella ärenden inom socialförvaltningen där ansvars- och ersättningsfrågan inte är klargjord är det
angeläget att frågan blir löst.
Förslag till beslut:
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att överförmyndarnämnden får ansvar för administration och ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare inte varit familjehem.

Lena Lager
socialdirektör

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 10

Ombyggnad av vissa lokaler på kv. Korpen;
begäran om tilläggsanslag
Innehåll


Kommunstyrelsens förslag 2010-10-28, § 234



Ledningskontoret 2010-09-20



Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-05-17, § 438

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-04-06 och 11

Ks § 234
Au § 228

Begäran om tilläggsanslag ombyggnad vissa lokaler Korpen
KS2010/332-04
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-05-17, § 438
- Ledningskontoret 2010-09-20

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt tilläggsanslag för ombyggnad av lokaler
på kv Korpen för ungdomsmottagning och smärtteam och anslag för driftkonsekvenserna, 710 000 kr.
Ledningskontoret tillstyrker anslag för ombyggnaden och utrustning.
Det antecknas att arbetsutskottet i budgetförslaget upptagit medel för ökade
kapitalkostnader.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas 4,5 mnkr i tilläggsanslag för den
aktuella ombyggnaden i kv. Korpen. Medel anvisas ur Gotlands kommuns
eget kapital.

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut


Tekniska nämnden beviljas finansiellt igångsättningstillstånd för
ombyggnaden.

2010-09-20
Ledningskontoret
Göran Gyllenkrok
Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag för investeringsutgifter i lokaler för
smärtteam och ungdomsmottagning
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär 4 mkr i tilläggsanslag för ombyggnad av
lokaler på Korpen för ungdomsmottagningen och det nyinrättade smärtteamet.
Vidare begärs 500 tkr för utrustning.
I samband med att ungdomsmottagningen blev uppsagd genom fastighetens
försäljning ( fastigheten Borgen 26, Bredgatan i Visby) önskar förvaltningen att
lokalisera verksamheten till Korpenområdet. Befintliga ytor finns tillgängliga men
anpassning till verksamhetens behov behöver ske.
Smärtteamet är en nystartad verksamhet med uppdrag att vara en specialistenhet
avseende bedömning och rehabilitering av smärtpatienter. Verksamheten är tänkt
att placeras på Korpenområdet i anslutning till Hab/Rehab. Lokalerna behöver
anpassas men fördelarna med föreslagen placering är samutnyttjande av
behandlingsrum, bassäng, gymnastiksal mm.
Förvaltningen har en strategi att samla hälso-och sjukvårdsverksamhet vid
lasarettet och på Korpenområdet och därmed försöka minska lokalytorna. Det får
förmodas vara en bra strategi ur verksamhets - och lokaleffektivitetssynpunkt.
Problemet med Korpen är dock att byggnaden är uppfört på 1980-talet och därför
blir de arbeten som skall göras för att anpassa lokalerna till nya verksamheter
relativt dyra.
Ledningskontorets uppfattning är att, trots bedömda ökade investeringsutgifter vid
anpassningsarbeten i lokalerna på Korpen, så måste det långsiktigt vara
ekonomiskt försvarbart att samla verksamheterna på ett ställe och därmed kunna
samutnyttja lokalerna på ett mer effektivt sätt.
Beträffande de ökade hyreskostnaderna ( ca 700 tkr) som investeringarna medför
får de bedömas i samband med beredningen av driftbudget för 2011.

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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Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Hälso-och sjukvårdsnämnden beviljas tillägganslag med 4,5 mkr för investeringar
i lokaler på Korpenområdet för smärtteam och ungdomsmottagningen
Tekniska nämnden beviljas finansiellt igångsättningstillstånd
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 maj 2010

10

Sammanträdesdatum

HSN § 438 Tilläggsbudget Smärtteam och
Ungdomsmottagning
HSN 2010/10 Begäran om tilläggsbudget

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär tilläggsbudget med 5 mkr för ombyggnad
av lokaler på kv. Korpen till ungdomsmottagning respektive smärtteam.
Samtidigt begärs tilläggsbudget med 710 tkr för beräknade ökade årliga
lokalkostnader pga. investeringen och lokalvård.

Bakgrund 3 maj 2010: HSN au § 388 Tilläggsbudget Smärtteam och
Ungdomsmottagning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen behöver lokaler för att bedriva
ungdomsmottagning och lokal för ny verksamhet med smärtteam.
När tandvården flyttar in i nya lokaler på kv. Korpen den 1 juni så frigörs
lokaler på Korpen som kan anpassas för ungdomsmottagning.
Ungdomsmottagningen är uppsagd från sina tidigare lokaler i Visby och är
utan lokaler i höst. Förvaltningen ser positivt på att samla verksamheter på
Korpenområdet. Alternativ till de nu föreslagna lokalerna saknas.
Smärtteam är ny verksamhet där det är positivt att ha lokaler i anslutning till
bassäng och gymnastiklokaler på Korpen. Fastighetsavdelningen har kunnat
frigöra lokaler genom att erbjuda nuvarande hyresgäster andra lokaler.
Alternativ saknas i dagsläget.
Fastighetsavdelningen ser det mycket angeläget att dessa båda projekt kan
genomföras samtidigt.
Lokalkostnader för ungdomsmottagning beräknas öka från 177 tkr/år till 610
tkr/år och tillkommande för smärtteam beräknas till 275 tkr/år (inkl städning)
Lokalprogram har upprättats tillsammans med berörda verksamheter.
Lokalytan för ungdomsmottagning är något större än nuvarande, och
smärtteam är tillkommande lokaler eftersom det är ny verksamhet. Det finns
ännu återstående lokalbehov (2 exp) för smärtteam som inte kan lösas inom de
lokaler som nu byggs om. Enligt plan bör det gå att få dessa behov
tillgodosedda inom andra befintliga lokaler på Korpen.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden begär
tilläggsbudget med 5 mkr för ombyggnad av lokaler på kv. Korpen till
ungdomsmottagning respektive smärtteam. Samtidigt begärs tilläggsbudget
med 710 tkr för beräknade ökade årliga lokalkostnader pga. investeringen och
lokalvård.
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 11

Antagande av detaljplan för Västerhejde Bjärs
2:1 och del av 1:3
Innehåll


Kommunstyrelsens förslag 2010-10-28, § 238



Ledningskontoret 2010-09-24



Byggnadsnämnden 2008-08-27, § 154

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-19

Ks § 238
Au § 234 A

Detaljplan Västerhejde Bjärs 2:1 och del av 1:3. Antagande
- Byggnadsnämnden 2008-08-27, § 154 med förslag detaljplan 2008-05-28
- Ledningskontoret 2010-09-24

Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för delar av
Bjärs 2:1 och 1:3; ett område som ligger strax utanför Vibble, väster om väg 140 i
anslutning till befintlig bebyggelse. Avsikten är att dela berörda delar av området i
32 fastigheter; 26 avsedda för enfamiljsbostäder och 6 samfällt ägda fastigheter
för sophantering, lek och gatumark. Planområdet kommer att anslutas till
kommunalt VA-nät.
Under utställningen konstaterade länsstyrelsen att planläggningen inte strider mot
de intressen som den särskilt bevakar.
Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för Västerhejde Bjärs 2:1 och 1:3 del
av antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2010-09-24

1(1)

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Västerhejde Bjärs 2:1 och 1:3, del av – förslag till detaljplan, antagande
Bakgrund
Syftet med planen är att möjliggöra ytterligare villabebyggelse i det redan
idag exploaterade området. Förslaget medger nybyggnad av 26
enfamiljsbostäder i 1½ plan och 2 plan. Planområdet, som omfattar drygt 5
ha, är privatägt.
Den föreslagna exploateringen har stöd i den nyligen antagna fördjupade
över-siktsplanen för Visbyområdet. Området berörs inte av några
förordnanden, skyddsåtgärder eller riksintressen. Bostäderna inom
planområdet kommer att ha nära till service och kollektivtrafik. Bebyggelsen
kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet.
I genomförandebeskrivningen sägs att exploatören står för kostnaderna för
anläggande av lokalgata, parkmark m m. Gotlands kommun svarar för
kostnaderna för VA-utbyggnad. Finansiering sker via uttag av anläggningsavgifter. Kommunen kommer inte att vara huvudman för allmän platsmark.
Bedömning
De få synpunkter som inkommit under utställningsskedet har endast föranlett
några smärre justeringar av planförslaget.
Ledningskontoret föreslår att förslaget till detaljplan antas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till
detaljplan.

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

2008-08-27

BN§ 154

Au§ 280

Dnr 52042

VÄSTERHEJDE BJÄRS 2:1 OCH 1:3 DEL AV – Detaljplan

Godkännande
_________________________________________________________________________

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget.

2.

Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande.

BEDÖMNING
Stadsarkitektkontoret
Stadsarkitektkontoret föreslår att byggnadsnämnden med godkännande överlämnar
planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

ÄRENDEBESKRIVNING
Ansökan
Ansökan om detaljplaneläggning inkom 2005-11-16.
Utställning
Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2008-06-11, § 122 med beslut om utställning.
Planförslaget, daterat 2008-05-28, har varit utställt under tiden fr o m 2008-07-14 t o m
2008-08-18. De yttranden som inkommit finns på stadsarkitektkontoret.
Stadsarkitektkontoret har i ett utställningsutlåtande redovisat inkomna synpunkter och därav
föranledda åtgärder, bilaga 154.

PLANBESKRIVNING
Tillhörande detaljplan för

Västerhejde Bjärs
2:1 och 1:3, del av
Gotlands kommun och län
2008-05-28

Handlingar
Detaljplanekarta med planbestämmelser
Illustrationskarta
Planbeskrivning (denna handling)
Genomförandebeskrivning
Arkeologisk undersökning

Bakgrund och syfte
Markägaren har ansökt om detaljplaneläggning av skiftena 4 och 5 av rubricerad fastighet samt även delar av Bjärs 1:3, skifte 5. Byggnadsnämnden i Gotlands kommun har i ett beslut dat 2006-10-25 gett stadsarkitektkontoret i uppdrag att i samråd med konsult upprätta detaljplan för att möjliggöra ytterligare
villabebyggelse.i området i form av 26 enfamiljsbostäder i 1 ½ plan och 2 plan.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap i Miljöbalken
Ett genomförande av planen anses förenligt med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken.

Plandata
Läge och omfattning
Området ligger norr om väg 140 mellan Visby och Klintehamn, ca 2,5 km sydost Vibble centrum.
Areal
Området omfattar ca 5,6 ha.

Västerhejde Bjers 2:1 och 1:3 del av, – Planbeskrivning
Arkitekt SAR/MSA Hans Boman, Rottne

2/8

Markägoförhållanden
Marken är privatägd. Omgivande fastigheter är i privat ägo.
Berörda delar av Bjärs 2:1 och Bjärs 1:3, skifte 5, avses delas i 32 fastigheter,
där 26 är bebyggda med bostäder, 6 samfällt ägda, varav 2 st med hus för sophantering, 2 st för lek och natur samt 2 st för gatumark.
Kostnader och ansvar för skötsel av allmän platsmark åligger samfälligheten.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplanen för Gotland, antagen av kommunfullmäktige 1995-02-13 §70,
anger att fastigheten är belägen inom bebyggelseområden som bör utredas vidare. Kommunen anger i översiktsplanen att området är lämpligt att pröva för
bebyggelse i planerade former. Nybyggnation ska föregås av detaljplan.
Enligt den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025, som för närvarande är ute på samråd anges att området är lämpligt för ny bebyggelse.
Området är inte tidigare detaljplanelagt.
I början av 1980- talet gavs efter en enkel planutredning bygglov för ett antal
villor mitt i det aktuella planområdet. De nya tomterna samordnas med befintlig bebyggelse, så att acceptabla gemensamma grönytor skapas och nya tillfarter anordnas.
Intressen m.m.
Området berörs inte av några riksintressen, ej heller ingår det i nätverket Natura 2000.
Området är inte berört av några förordnanden eller skyddsåtgärder.
Program
Ett planprogram för delar av Västerhejde, daterat 30 maj 2007, har upprättats. I
planprogrammet föreslås bebyggelse i detta område. Programmet har varit ute
på samråd.

Västerhejde Bjers 2:1 och 1:3 del av, – Planbeskrivning
Arkitekt SAR/MSA Hans Boman, Rottne
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Bedömning av miljöpåverkan
Framgår av ”Ställningstagande till behovet av miljökonsekvensbeskrivning”
(dat 2007-07-06, dnr 52042), av kommunekolog Sten Svensson. ”Det bedöms
vara en plan som medger bebyggelse på platsen med liten påverkan på miljö
och människor och med liten total påverkan”. ”Planen bedöms inte kräva en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)”

Befintliga förhållanden
Planområdet är till arean ca 5,0 ha och är i det närmaste helt plant. Det sluttar
svagt nordvart med en nivåskillnad om ca 2,5 m. Området indelas i två delar,
skifte 4 och skifte 5, åtskilda av sex med villor bebyggda tomter. Den norra,
skifte 5 (ca 3,8 ha), är till största delen glest bevuxen skogsmark med en insprängd ej brukad åker. Den södra delen, skifte 4 (ca 1,8 ha), är idag åkermark.
Inom denna del finns även två miljöskapande bestånd av höga träd.
Båda delarna av planområdet korsas av öppna diken för avledning av dagvatten.
Runt planområdet finns bebyggelse i form av lantbruk, permanentboende och
fritidsbebyggelse.
Nuvarande bebyggelse angörs från väg 140 med Åängsvägen.
Geotekniska förhållanden
De geotekniska förhållandena framgår av särskild geoteknisk utredning daterad
2007-09-14 utförd av PentaCon, Visby. Häri redovisas även förutsättningar för
grundläggning av planerad bebyggelse. Grundläggning bedöms kunna utföras
med hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i naturlig
mark på frostfri nivå, förutsatt att befintlig mulljord avlägsnas. Grundläggning
med källare bedöms mindre lämpligt, beroende på områdets vattensituation.
Enligt gjord markradonutredning för Gotlands kommun ligger planområdet
inom område med lokala förekomster av normalradonmark (områden med
grovt grus eller områden med kända sprickor, karst). Inom normalriskområde
för radon ska grundläggning utföras radonskyddande. Kravet innebär att luft
från marken förhindras att tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet
måste ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. Markradonundersökning kan även göras för att närmare konstatera risknivån inom området.
Stickprov bör utföras för att kontrollera att riktvärden för radon (200 Bq/m3
som årsmedelvärde) respektive gammastrålning (0,5 µSv/h) uppfylls.

Västerhejde Bjers 2:1 och 1:3 del av, – Planbeskrivning
Arkitekt SAR/MSA Hans Boman, Rottne
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Arkeologi
De arkeologiska förhållandena framgår av särskild utredning Rapport 2007:18
av ArkeoDok. ”Totalt 10 provgropar har grävts, jämnt spritt över exploateringsområdet. Inga spår av förhistorisk verksamhet påträffades. Ur antikvariskt
hänseende finns inget att erinra beträffande byggplanerna”.
Service
Livsmedelsbutik, Västerhejde skola, avstånd ca 1 km.
Kollektivtrafik
Linje 10 mellan Burgsvik och Visby passerar på väg 140 med ca 12 turer dagligen (vardagar). Hållplats finns vid Åängsvägen.

Planens innehåll
Planområdet indelas i två delar, med de befintliga sex villorna emellan. Båda
områdena disponeras så att bebyggda tomter fördelas i områdets periferi runt
en vägslinga med en anlagd lekplats i mitten. Vägslingan, lokalgatan, planeras
vara med en körbana om 6 meter och ett vägområde om minst 8 meter. Området som reserveras för lokalgata är med avsikt bredare än 6 meter och har en
böljande gräns mot tomterna. Marken mellan vägbana och tomt respektive lekplats täcks med grovt kalkstenskross för att möjliggöra en spontan växtlighet.
Den nya bebyggelsen planeras i huvudsak vara enfamiljshus med fri utformning och möjlighet för tillhörande uthus/garage. De senare kan placeras i tomtgräns och kan vara så stora att en mindre bostad för korttidsuthyrning möjliggörs.
Förslaget innebär att befintlig angöring användes endast för en av de nya fastigheterna. En ny angöring till väg 140 anordnas över de delar av planområdet
som idag faller under Bjärs 1:3 skifte 5. Denna nya angöring innebär att trafiken för befintlig bebyggelsen inte försvåras. Vid de befintliga villorna gör angöringsvägen en böj för så att en skyddande markremsa bildas mot redan anlagda tomter.
Förbud mot att anlägga källare införs inom hela området på grund av spillvattenledningar och deras höjdläge samt att dagvatten infiltreras i området.
Bostäder ska utföras i radonsäkert utförande, ventilationsslang ska ingå i
grundläggning.
Maximalt tillåtna antal lägenheter per fastighet är 2 st.
Planen visar möjlighet att anordna gemensam hantering av sopor genom att två
områden reserverats för detta ändamål. Om inte denna utnyttjas löses sophanteringen lokalt inom respektive fastighet enligt renhållningsverkets anvisningar.
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Skifte 5 (norra delen):
Mot väster och norr placeras huvudbyggnader i 1 ½ plan. Tomterna längs gränsen mot nordväst får en fin utblick över det böljande odlingslandskapet och
mot kusten. I områdets nordöstra del tillåts två plan. I områdets centrala delar
anläggs en lekplats och bollplan med två skyddande vallar, även lämpliga för
vinterlek. Här finns också placerat områdets gemensamma byggnad för hantering av sorterade sopor. I områdets gräns mot odlingslandskapet, befintlig fastighetsgräns, finns ett öppet dike för avvattning av dagvatten. Här reserveras
naturmark till en sådan bredd att det möjliggör maskinell rensning av diket. En
remsa med skyddande naturmark införs mot nordost för de två nordligaste fastigheterna. Avsikten är att vid vägkanter och gångar åstadkomma markområden
täckta med grovt kalkstenskross för att efterlikna gotländska stenfält med spontant uppkommen växtlighet. Ett område i öster rubriceras som E för tekniska
anläggningar, t.ex. pumpstation,
Skifte 4 (södra delen):
Samtliga tomter tillåts bebyggas med huvudbyggnad i 1 ½ plan. Inom skifte 4
finns ett område med naturmark, bl.a. med höga träd, de säkerställs genom att
betecknas som NATURMARK.
Både skifte 4 och 5 genomkorsas av öppna diken som kulverteras.
Trafik
Områdets trafikmatning sker via lokalgata med 6 meter körbana och 8 meter
vägområde, utan trottoar genom områdets centrala delar. Lokalgatan ska förses
med hårdgjort yta.
Tillgänglighet
Planens genomförande innebär inga svårigheter att tillgodose kraven på tillgänglighet. Området görs lättillgängligt och lättframkomligt för räddningstjänstens fordon.
I bebyggelsen finns luckor som reserveras för gång- cykel- och mopedtrafik för
kontakt med det omgivande landskapet och framtida anslutningar för trafik
separerad från bilar. Tillfart till områdena kan nås med hjälp av en ny infart
från väg 140 som anordnas via Bjärs 1:3, skifte 5, längs planområdets östra
gräns. Endast en ny fastighet i skifte 4 nås via befintlig infart över Åängsvägen.
Rekreation
Närheten till riksintressena för naturvården och friluftslivet på Gotland innebär
stora möjligheter för rekreation. Närlek och uteplatser tillgodoses inom egen
tomt. Centrala lekplatser anordnas inom både skifte 4 och 5, där schaktmassor
uppläggs för att bilda vallar för bl.a. vinterlek.
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Kommunal idrottsplats och -hall finns vid Västerhejde skola..

Teknisk försörjning
Vatten- spillvattenledningar, inklusive pumpstation ska byggas ut av kommunen. Området ansluts till det kommunala nätet med ett s.k. LPS-system, som
arbetar under tryck.. Ett område (E) vid infarten till skifte 5 reserveras för tekniska anläggningar där erforderlig pumpstation kan uppföras.
Dagvattnet inom området infiltreras på plats. För att undvika att vatten från det
öppna dagvattendiket i nordväst flödar in i området föreskrivs marknivån till en
höjd av +37,0 över nollplanet för fastigheterna längs diket.
Uppvärmning inom området sker lokalt inom respektive fastighet.
Gotlands Energi AB (GEAB) är huvudman för eldistributionen. Denne ska i
erforderlig omfattning ha möjlighet att dra fram kablar o.a. för distributionen.
Störningar
Enligt de av riksdagen antagna riktvärden för vägtrafikbuller (regeringens proposition 1996/97:53) gäller följande mål:
Ekvivalent ljudnivå för dygn
Utomhus 55
dBA
Inomhus 30
dBA
Maximal ljudnivå
Utomhus
70 dBA (FAST)
Inomhus 45
dBA
Det stora avståndet till väg 140 torde innebära att bullernivåerna kommer att
riktvärdena inte överskrids.

Konsekvenser, hushållning med naturresurser
Detaljplanen innebär att jordbruksmark och skog tas i anspråk och ändrar användning. Marken användes dock i ringa omfattning.
Förslaget innebär boende relativt tätortsnära men ”på landet” och nära service i
Vibble/Västerhejde samt goda kollektivförbindelser till huvudorten Visby.
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Administrativa frågor
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.
Bygglov kommer inte att medges förrän gatu- /väganläggning kommit till
stånd.

Övrigt
Planförslaget har upprättats av Arkitekt SAR/MSA Hans Boman, Rottne

Stadsarkitektkontoret i Visby 2008-05-28

Carin Johanson
Stadsarkitekt

Björn Andersson
Planarkitekt
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Tillhörande detaljplan för

Västerhejde Bjärs

2:1 och 3:1, del av
Gotlands kommun och län
2008-05-28

ALLMÄNT
Syfte
Detaljplanen ska möjliggöra uppförandet av bostadsbebyggelse i form av 26
enfamiljsbostäder i 1 ½ plan och 2 plan.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Planarbetet bedrivs med sikte på att detaljplanen ska bli antagen av kommunfullmäktige och vinna laga kraft hösten 2008.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Fastighetsägarna/exploatören har ansvar för genomförandet av planen. Genomförandet ska ske i nära samråd med kommunen och enligt gällande lagar och
normer.
Gotlands kommun är huvudman för den allmänna va-anläggningen. Planområdet kommer att anslutas till kommunens va-nät.
Gotlands Energi AB (GEAB) är huvudman för ledningsnätet för eldistribution.
Planområdet ingår i dess områdeskoncession.
Bygglov kommer inte att medges förrän gatu- /väganläggning samt vatten- och
spillvattenanläggningar kommit till stånd.

Fastighetsrättsliga frågor
För området gäller inte sedan tidigare någon detaljplan.
All kvartersmark inom planområdet är i privat ägo. Det finns möjlighet att avstycka trettiotvå fastigheter, varav tjugosex för bostadsändamål, ur Bjärs 2:1,
skifte 4 och 5. Allmän platsmark inom området avses vara av de övriga fastigheterna samfällt ägd mark.
Fastighetsplan avses inte upprättas. Fastighetsbildning och utbyggnad av området kan ske så snart planförslaget vunnit laga kraft.
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Planen förutsätter att delar av Bjärs 2:1 och 1:3, tillförs de samfällt ägda genom
en fastighetsreglering, då den nya angöringen till området sker över dessa delar.

Ekonomiska frågor
Kostnader för detaljplaneläggning och fastighetsbildning inom området belastar fastighetsägarna. Någon planavgift i samband med framtida bygglov och
bygganmälan ska därför inte tas ut.
Kostnader för anläggande av lokalgata och parkmark svarar fastighetsägarna/exploatören för. Dessa ska anlägga och iordningställa samtliga anläggningar
inom området och anslutning till gatunät. De svarar också för anläggning och
kostnad för framdragning av el, tele och eventuell datakommunikation samt
eventuella kompletterande geotekniska, arkeologiska eller andra erforderliga
utredningar.
Kostnader för att anlägga lekplatser svarar de blivande fastighetsägarna samfällt för. Kostnader och ansvar för skötsel av allmän platsmark åligger samfälligheten.
Kostnader för vatten- och avloppsanläggningar svarar Gotlands kommun för.
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt el utgår enligt gällande taxor.

Tekniska frågor
Av vad som framgår av arkeologisk undersökning har inga spår av förhistorisk
verksamhet påträffats inom området (Rapport 2007:18, ArkeoDok).
Vid eventuellt påträffande av fornlämningar ska arbetet omedelbart avbrytas
och länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap i lagen om kulturminnen m.m.

Övrigt
Planen har upprättats av Arkitekt SAR/MSA Hans Boman, Rottne.

Medverkande tjänstemän
Vid upprättandet av genomförandebeskrivningen har planarkitekt Björn Andersson, stadsarkitektkontoret, medverkat.
Stadsarkitektkontoret i Visby 2008-05-28

Carin Johanson
Stadsarkitekt

Björn Andersson
Planarkitekt
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UTLÅTANDE

Dnr 52042

Stadsarkitektkontoret

Detaljplan för VÄSTERHEJDE BJÄRS 2:1 OCH 1:3 DEL AV
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
_________________________________________________________________
Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för
kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Byggnadsnämnden godkänner planförslaget
Planförslaget översänds till kommunfullmäktige för antagande.
Planförslaget, daterat 2008-05-28 har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för offentlig
granskning på stadsarkitektkontoret fr o m den 14 juli 2008 t o m den 18 augusti 2008. 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.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och stadsarkitektkontorets bemötanden av dessa. De
yttranden som inkommit arkiveras på stadsarkitektkontoret (ärendepärmen U1 – U4).Utlåtandet omfattar
även kvarstående synpunkter från samrådsskedet samt samrådsyttranden som inkommit mellan
samråds- och utställningsskedet.
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:
Instans/
Inkommande datum
Länsstyrelsen
Inkom 2008-08-01
U1

Synpunkter/Åtgärder

Ägaren till Bjärs 1:9
Harald Ekström
Inkom 2008-08-13
U2

Jag anser att utfarten kommer att påverka min utfart negativt. Trafiken
kommer att bli ett stort störningsmoment. Trafiken är redan i dag ett stort
problem, framför allt sommartid, att komma ut på och av Toftavägen till och
från min tomt. Olycksrisken är påfallande stor. Jag är också hundägare, som
deltid har mina hundar i hundgård, vilket också kommer att beröras av den

Kommunen har bedömt att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte
erfordras. Länsstyrelsen har i yttrande, 2007-07-17, instämt i kommunens
bedömning.
Länsstyrelsen bedömde i samrådet, 2008-05-05, att planförslaget var
förenligt med de intressen som länsstyrelsen har att bevaka. Av Gotlands
kommuns ulåtanden över yttrandenoch synpunkter som inkommit under
samrådet framgår att att vissa revideringar av förslaget har genomförts
framför allt genom korrigeringar av text och komplettering i plankartans
bestämmelser. Några förändringar som föranleder ett ändrat
ställningstagande från länsstyrelsen har inte skett.

1

ökande trafiken enligt föreslagen utfart.
Byggnadsnämnden: Hänsyn har tagits till fastigheten Bjärs 1:9 genom att
den nya tillfartsvägen förlagts ca 10 meter öster om och ca 30 meter norr om
fastigheten. Polismyndigheten har i samrådet granskat planen och
konstaterade då att det ej kommer att påverka trafiksituationen på Länsväg
140 (Toftavägen) i någon nämnvärd omfattning.
Kommunstyrelsen. KS
§ 176
Inkom 2008-09-02
U3

Planförslaget tillstyrks

Tekniska nämnden. AU Tillstyrker förslaget till detaljplan
§ 205.
Inkom 2008-09-10
U4
Sedan samrådstiden kvarstår nedanstående erinringar som redovisats i samrådsredogörelsen:
Ägaren av Hallbros 1:12-16 och Botmunds 1:18. Stina Olsson. S14. Sakägare

Visby den 27 augusti 2008

Carin Johanson
stadsarkitekt Planarkite

Björn Andersson
kt
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 12

Översyn av kollektivtrafiken.
Motion av Roland Norbäck m.fl. (V)
Innehåll


Kommunstyrelsens förslag 2010-10-28, § 245



Motion 2007-10-15



Ledningskontoret 2010-10-06



Tekniska nämnden 2007-12-19, § 355

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

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 12

Översyn av kollektivtrafiken.
Motion av Roland Norbäck m.fl. (V)
Innehåll


Kommunstyrelsens förslag 2010-10-28, § 245



Motion 2007-10-15



Ledningskontoret 2010-10-06



Tekniska nämnden 2007-12-19, § 355

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

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 13

Översyn av kollektivtrafiken.
Motion av Roland Norbäck m.fl.
Innehåll


Kommunstyrelsens förslag 2010-10-28, § 246



Motion 2010-02-22



Ledningskontoret 2010-10-06



Tekniska nämnden 2010-09-22, § 192

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

Motion till kommunfullmäktige angående översyn av kollektivtrafiken

Alla har vi under senare tid blivit uppmärksammade på hotet mot vårt klimat. Vi
måste alla hjälpas åt för att minska utsläpp till naturen. Gotlands kommun har också
förklarat sig vilja ta sitt ansvar genom att vi har sagt oss vara en ekokommun.
Vi måste alla medverka till att privatbilismen minskar och att en förskjutning sker mot
kollektivtrafik. Det finns idag ännu inte något bränsle som är helt miljövänligt. Då är
det viktigt med en väl utbyggd, fungerande kollektivtrafik. De satsningar vi gör på
kollektivtrafiken måste också vara långsiktiga. Vi måste försöka påverka människors
vanor. Skall vi få människor att börja åka kollektivt så måste man också veta att linjen
går även nästa år. Det är också viktigt för framtiden att gotlänningarna vet att det
finns kollektivtrafik att tillgå så att det går att bo här utan att äga en bil.
Vi anser att egentligen bör kollektivtrafiken vara avgiftsfri. Så länge vi inte har nått dit
måste det vara billigt att åka kollektivt. Vi måste också fundera över hur våra
rabattsystem ser ut. Med det kortsystem som nu används i kollektivtrafiken finns det
möjligheter att skapa avgiftssystem och rabattsystem som både gynnar gotlänningar
och lockar till att åka kollektivt.

Här är några exempel på vad som måste ses över i trafiken:
Att trafikera hamnen i anslutning till färjorna även med stadstrafiken. Kanske någon
typ av ”slingrande” linje.
Trafik till Rävhagen.
Trafik till Visborgsområdet, som måste komma igång senast när kommunens
förvaltningar påbörjar sin flytt till gamla P 18-området.
Bättre trafik till lasarettet.
Se över tidtabellerna. Analysera arbetstiderna för större arbetsplatser. Idag är
trafiken fortfarande anpassad till arbete från 7 till 4. Få arbetsplatser har dessa
arbetstider idag.
Bättre marknadsföring, gärna i samarbete med arbetsgivare.
Översyn av rabattsystemen.

Bättre anpassning mellan lands- och stadstrafik.
Busstationens öppethållandetider.
Var sker bostadsbyggandet i Visbyområdet? Kollektivtrafiken måste ”hänga med”
byggandet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet
•

att en genomgripande översyn görs för en förbättrad kollektivtrafik, där
ovanstående frågeställningar beaktas.

Visby 2007-10-15

Roland Norbäck (v)

Brittis Benzler (v)

Jennie Andersson (v)

Carina Lindberg (v)

Anders R Johansson (v)

Therese Mangard (v)

Annamaria Bauer (v)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-19

Ks § 245
Au § 242

Motion. Översyn av kollektivtrafiken
KS2007/0423-51
- Motion 2007-10-15
- Tekniska nämnden 2007-12-19, § 355
- Ledningskontoret 2010-10-06

Roland Norbäck m.fl. (V) har i motion föreslagit att en genomgripande översyn av
kollektivtrafiken ska göras, varvid vissa särskilt angivna frågor och åtgärder ska
beaktas; t.ex. trafikering av hamnen med stadstrafiken i anslutning till färjorna,
trafik till vissa angivna områden i Visby, översyn av tidtabeller och rabattsystem,
förbättrad anpassning mellan lands- och stadstrafiken.
Tekniska nämnden föreslår att de angivna frågorna ska behandlas i kommande
trafikförsörjningsplan; ett arbete som inleds i början av året (2008).
Ledningskontoret konstaterar att tekniska nämnden antagit en strategi för
utveckling av kollektivtrafiken – och då främst landsbygdstrafiken - mot målen i
Vision Gotland 2025 och öka resandet. Nyligen har tekniska nämnden beslutat
göra en översyn av nuvarande tätortstrafik. Vid översynen ska inkomna
synpunkter och förslag, bl.a. motioner, beaktas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Motionen anses besvarad med ledningskontorets redogörelse.

2010-10-06
Ledningskontoret
Lena Johansson

Kommunstyrelsen

Motion angående översyn av kollektivtrafiken
Vänsterpartiet föreslår i en motion att en översyn av kollektivtrafiken ska göras. Motiven för översynen är klimathotet och behovet av att begränsa utsläppen. En långsiktig, väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik som kan få fler
att resa kollektivt föreslås som en del i att möta klimathotet. Kollektivtrafiken
ska på sikt vara avgiftsfri.
I motionen ges några exempel på vad översynen av kollektivtrafiken ska innehålla:
 Trafik med stadstrafiken i anslutning till färjorna. Ev. en ”slingrande”
linje.
 Trafik till Rävhagen.
 Trafik till Visborgsområdet.
 Bättre trafik till Lasarettet.
 Se över tidtabellerna och dess anpassning till större arbetsplatser.
 Bättre marknadsföring, gärna i samarbete med arbetsgivare.
 Översyn av rabattsystemen.
 Bättre anpassning mellan lands- och stadstrafik.
 Busstationens öppethållandetider.
 Var sker bostadsbyggandet i Visby? Kollektivtrafiken måste hänga
med byggandet.
I motionen föreslås ovanstående frågeställningar beaktas i en genomgripande
översyn för en förbättrad kollektivtrafik.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen och föreslagit att de redovisade frågeställningarna beaktas i arbetet med framtagandet av en ny trafikförsörjningsplan.
Därefter har tekniska nämnden antagit en strategi för utvecklingen av kollektivtrafiken. Syftet är att tydliggöra hur kollektivtrafiken ska utvecklas mot de
mål som finns i Vision Gotland 2025 samt att öka resandet med 2 % per år.
Strategin behandlar huvudsakligen landsbygdstrafiken och innebär ett utvecklat stomlinjenät, landsbygdstrafik och anropsstyrd trafik, samordning av bebyggelse- och kollektivtrafikplaneringen, miljökrav vid utveckling av trafiken
och utökad uppföljning av målen. Strategin fungerar som en långsiktig grund

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

2010-10-06

för åtgärder inom kollektivtrafikområdet. Kollektivtrafikstrategin bedöms av
dåvarande tekniska förvaltningen gynna de övergripande målen och strategierna i Vision Gotland 2025 genom att ge förutsättningar för en effektiv trafik
som är långsiktigt ekologiskt hållbar och leder till ökat resande.
För att uppnå en mer tillförlitlig, tillgänglig och attraktiv tätortstrafik i Visby
har tekniska nämnden (§ 193/2010) beslutat att göra en översyn av nuvarande
trafikupplägg och körtider. Samtidigt ska en översyn göras av taxor och
biljettyper för att ge flera valmöjligheter till avgifter för olika resenärer. Översynen ska vara genomförd till hösttidtabellen 2011/2012. Inkomna synpunkter, skrivelser och motioner ska beaktas i arbetet. Därmed kommer bl.a. både
de övergripande och de mer specifika frågor som tas upp i motionen att ses
över i den kommande översynen.
Förslag till beslut
Motionen föreslås besvarad med ledningskontorets yttrande.

Bo Dahllöf
Regiondirektör
Per Lindskog
Utvecklingsdirektör

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2007-12-19
Dnr TN

TN § 355

2007/2052-53

Motion. Översyn av kollektivtrafiken
Tekniska förvaltningen

2007-11-26

Till tekniska nämnden har för yttrande överlämnats vänsterpartiets motion
angående yrkande att en genomgripande översyn görs för en förbättrad
kollektivtrafik. I skrivningen nämns ett antal exempel på vad som måste ses
över. Bland annat följande:
‐ Att trafikera hamnen i anslutning till färjorna även med tätortstrafiken.
Kanske någon typ av ”slingrande” linje.
‐ Trafik till Rävhagen
‐ Trafik till Visborgsområdet som måste komma igång senast när
kommunens förvaltningar påbörjar sin flytt till gamla P18-området.
‐ Bättre trafik till lasarettet.
‐ Se över tidtabellen. Analysera arbetstiderna för större arbetsplatser. Idag
är trafiken fortfarande anpassad till arbete från 7 till 4. Få arbetsplatser
har dessa arbetstider i dag.
‐ Bättre marknadsföring, gärna i samarbete med arbetsgivare.
‐ Översyn av rabattsystemen
‐ Bättre passning mellan lands- och stadstrafik
‐ Busstationens öppethållandetider.
‐ Var sker bostadsbyggandet i Visbyområdet? Kollektivtrafiken måst
”hänga med” byggandet.
Tekniska förvaltningen har i uppdrag av tekniska nämnden att ta fram en
trafikförsörjningsplan. Arbetet med en ny plan beräknas starta i början av
2008, flertalet av de ovan redovisade exemplen kommer att beröras i arbetet
med en ny trafikförsörjningsplan

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden


I yttrande över motionen till KS föreslå att de redovisade exemplen
beaktas i arbetet med framtagandet av en ny trafikförsörjningsplan.

 Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny trafikförsörjningsplan.
_____

Tekniska nämndens beslut
 Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF Kollektivtrafikavd,
KS + handlingar

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 13

Översyn av kollektivtrafiken i Visby.
Motion av Brittis Benzler m.fl. (V)
Innehåll


Kommunstyrelsens förslag 2010-10-28, § 246



Motion 2010-02-22



Ledningskontoret 2010-10-06



Tekniska nämnden 2010-09-22, §§ 192 och 193

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

Motion till kommunfullmäktige i Gotlands kommun om förbättringar av
kollektivtrafiken i Visby.
Visby växer och förändas, nya lokaliseringar skapar nya resemönster, samtidigt som behovet
av att minska bilismen växer. Det är därför lämpligt att regelbundet se över kollektivtrafiken
för att anpassa den till förändringar och göra den bättre, mer tillgänglig och mer attraktiv.
Erfarenheter från andra städer har visat att resenärerna vill ha en kollektivtrafik med så ”rak”,
snabb sträckning som möjligt, då ökar möjligheterna att fler väljer bussen istället för bilen. I
Visby har man valt att göra tvärtom, när nya områden ska försörjas, lägger man ut en slinga
till istället, så att restiden ytterligare förlängs. Det senaste exemplet är trafiken söderut på linje
1, där redan tidigare många resenärer ansåg att svängen ner på Signalgatan med varje tur var
ganska onödig, och att en del turer kunde gått en snabbare väg. Nu har man lagt till ytterligare
en vända, vissa turer går förutom ner på Signalgatan, också ut till Wisborg. Vilket leder till att
vägen till eller från Gråbo blir allt längre. Är det verkligen nödvändigt, och är det den bästa
lösningen?
Vi anser att man snarast bör se över sträckningen och tidtabellen för linje 1. Behöver alla turer
som går till Wisborg också svänga ner på Signalgatan? Kan någon tur inför skolstarten på
morgonen gå direkt till Wisborg? Kan man alternera så att de flesta bussturer bara passerar
antigen Wisborg eller ner Signalgatan? Kan man ha några snabbturer som till/från Gråbo inte
går vare sej via Wisborg eller ner Signalgatan? Kan anpassningen till landsortsbussarnas
ankomst och avgångstider bli bättre, så att resenärer från landet smidigt kan nå Wisborg eller
Gråbo vare sej man börjar jobba 07.00, 08.00 eller 09.00, och att man sedan kan nå
busstationen igen i anslutning till eftermiddags och kvällsturer till landsbygden.
Resonemanget om stadstrafikens linje 1, är kanske väl konkret för att vara en motion, men vi
anser att något måste göras snarast i väntan på att en total översyn av strukturen för
kollektivtrafiken i Visby kan göras i syfte att få, fler kortare, rakare linjer. Målsättningen
borde vara att såväl nya arbetsområden som Wisborg, bostadsområden, färjeterminalen och
friluftsområden som Rävhagen med ridskola, ishall och fotbollsplaner året runt skall ha god
tillgänglighet med kollektivtrafiken.
En förändring till det bättre av kollektivtrafiken i kombination med parkeringsavgifter skulle
säkert kunna bidra positivt till en minskning av biltrafiken i Visby.
Vi föreslår att:
-

En översyn snarast görs av sträckning och tidtabell för stadstrafikens linje 1.
Att en total översyn av stadstrafiken i Visby påbörjas snarast.

Vänsterpartiet Gotland 2010 02 22
Jenny Jarve
Bodil Rosengren
Roland Norbäck
Anders R. Johansson

Brittis Benzler
Carina Lindberg
Therese Mangard

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-19

Ks § 246
Au § 243

Motion. Översyn av kollektivtrafiken i Visby
KS2010/72-53
- Motion 2010-02-22
- Tekniska nämnden 2010-09-22

Brittis Benzler m.fl. (V) har föreslagit förändringar av sträckning och tidtabell för
linje 1 i stadstrafiken och en total översyn av kollektiv(stads)trafiken i Visby. I
stället för att befintliga sträckor kompletteras med nya slingor bör sträckningen
vara så "rak" som möjligt för att minska restiden. Syftet med översynen ska vara
att få fler kortare och rakare linjer.
Tekniska nämnden hänvisar till den förestående översynen av tätortstrafiken och
föreslår att motionen därmed anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Motionen anses besvarad med hänvisning till den förestående översynen av
tätortstrafiken.

2010-10-06
Ledningskontoret
Lena Johansson

Kommunstyrelsen

Motion angående översyn av kollektivtrafiken
Vänsterpartiet föreslår i en motion att en översyn av kollektivtrafiken ska göras. Motiven för översynen är klimathotet och behovet av att begränsa utsläppen. En långsiktig, väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik som kan få fler
att resa kollektivt föreslås som en del i att möta klimathotet. Kollektivtrafiken
ska på sikt vara avgiftsfri.
I motionen ges några exempel på vad översynen av kollektivtrafiken ska innehålla:
 Trafik med stadstrafiken i anslutning till färjorna. Ev. en ”slingrande”
linje.
 Trafik till Rävhagen.
 Trafik till Visborgsområdet.
 Bättre trafik till Lasarettet.
 Se över tidtabellerna och dess anpassning till större arbetsplatser.
 Bättre marknadsföring, gärna i samarbete med arbetsgivare.
 Översyn av rabattsystemen.
 Bättre anpassning mellan lands- och stadstrafik.
 Busstationens öppethållandetider.
 Var sker bostadsbyggandet i Visby? Kollektivtrafiken måste hänga
med byggandet.
I motionen föreslås ovanstående frågeställningar beaktas i en genomgripande
översyn för en förbättrad kollektivtrafik.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen och föreslagit att de redovisade frågeställningarna beaktas i arbetet med framtagandet av en ny trafikförsörjningsplan.
Därefter har tekniska nämnden antagit en strategi för utvecklingen av kollektivtrafiken. Syftet är att tydliggöra hur kollektivtrafiken ska utvecklas mot de
mål som finns i Vision Gotland 2025 samt att öka resandet med 2 % per år.
Strategin behandlar huvudsakligen landsbygdstrafiken och innebär ett utvecklat stomlinjenät, landsbygdstrafik och anropsstyrd trafik, samordning av bebyggelse- och kollektivtrafikplaneringen, miljökrav vid utveckling av trafiken
och utökad uppföljning av målen. Strategin fungerar som en långsiktig grund
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för åtgärder inom kollektivtrafikområdet. Kollektivtrafikstrategin bedöms av
dåvarande tekniska förvaltningen gynna de övergripande målen och strategierna i Vision Gotland 2025 genom att ge förutsättningar för en effektiv trafik
som är långsiktigt ekologiskt hållbar och leder till ökat resande.
För att uppnå en mer tillförlitlig, tillgänglig och attraktiv tätortstrafik i Visby
har tekniska nämnden (§ 193/2010) beslutat att göra en översyn av nuvarande
trafikupplägg och körtider. Samtidigt ska en översyn göras av taxor och
biljettyper för att ge flera valmöjligheter till avgifter för olika resenärer. Översynen ska vara genomförd till hösttidtabellen 2011/2012. Inkomna synpunkter, skrivelser och motioner ska beaktas i arbetet. Därmed kommer bl.a. både
de övergripande och de mer specifika frågor som tas upp i motionen att ses
över i den kommande översynen.
Förslag till beslut
Motionen föreslås besvarad med ledningskontorets yttrande.

Bo Dahllöf
Regiondirektör
Per Lindskog
Utvecklingsdirektör

2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-09-22
Dnr TN 2010/512 53

TN § 192 Motion. Förbättringar av kollektivtrafiken
SBF 2010-09-02
Au § 135

Till samhällsbyggnadsförvaltningen har för yttrande överlämnats
vänsterpartiets motion angående yrkande om förbättring av
kollektivtrafiken i Visby.
I skrivningen nämns ett antal konkreta förslag bl.a. vad som bör göras
avseende nuvarande linje 1 Gråbo-(Visborg)-Busstationen-ÖstercentrumNorrområdet-Lasarettet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att föreslå tekniska nämnden
besluta om att en översyn görs av nuvarande tätortstrafik inklusive taxor
med en tidplan som innebär att översynen skall vara genomförd till
hösttidtabellen 2011/2012 och att inkomna synpunkter, skrivelser och
motioner beaktas i arbetet med en översyn av nuvarande tätortstrafik.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att motionen anses besvarad genom
samhällsbyggnadsförvaltningens redogörelse.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
SBF planeringsavd
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-09-22
Dnr TN 2010/1888 51

TN §193 Översyn av tätortstrafiken i Visby
SBF 2010-09-02
Au § 136

Samhällsbyggnadsförvaltningen har konstaterat att en det finns ett behov
av en översyn av nuvarande trafikupplägg och körtider för att uppnå en
mera tillförlitlig, tillgänglig och attraktiv tätortstrafiken i Visby.
Översynen bör inkludera servicelinjen i Visby
Samtidigt föreslås att en översyn görs av taxor och biljettyper för att ge
flera valmöjligheter till avgifter för olika resandegrupper.
Sedan tidigare har synpunkter, önskemål och motioner inkommit om nya
linjesträckningar, utökad trafik och tidtabellens tider.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en översyn görs med en
tidplan att översynen skall vara genomförd till hösttidtabellen 2011/2012.
Översynen utgår från nuvarande budget/trafikvolym för tätortstrafiken.
Skall en utökning ske utöver nuvarande trafikvolym krävs en utökning av
nuvarande budget.
Inkomna synpunkter, skrivelser och motioner beaktas i arbetet med en
översyn av nuvarande tätortstrafik

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Att en översyn görs av nuvarande tätortstrafik, servicelinje och taxor
med en tidplan att översynen skall vara genomförd till hösttidtabellen
2011/2012.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
SBF planeringsavd

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 14

”Bussiga kortets” giltighet.
Motion av Yngve Andersson (KD)
Innehåll


Kommunstyrelsens förslag 2010-10-28, § 247



Motion 2010-02-22



Tekniska nämnden 2010-09-22, § 191

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

Motion

Kristdemokraterna Gotland

Till Kommunfullmäktige Gotlands Kommun
Användningen av ”Bussiga Kortet” i Visby
Vi talar ju ofta om att utveckla kollektivtrafiken och uppmuntra till ökad användning
av densamma främst av miljöskäl och för bättre samhällsekonomi. Då borde det vara
angeläget att arbeta för att bussåkande blir ett självklart alternativ för barn och ungdomar.
Bussiga kortet är en bra möjlighet som snart bara finns på landsbygdstrafiken.
För att ge möjlighet för de barn och ungdomar som behöver åka buss inom Visby för att t ex
ta sig tryggt och säkert till och från skolan bör ha möjlighet att köpa till ett "stadstrafikkort"
som gäller samtidigt med bussiga kortet.
Därför anser jag fullmäktige skall uppdra åt Tekniska nämnden:
− att vidta åtgärder för att hitta en lösning så den som vill har möjlighet att för en billig
penning köpa till så att Bussiga kortet även gäller på stadstrafiken
− att motionen hanteras skyndsamt med inriktningen att det skall
vara klart senast till terminsstarten hösten 2010
Visby den 22 februari 2010

________________________
Yngve Andersson

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-19

Ks § 247
Au § 244

Motion. Bussiga kortets giltighet
KS2010/84-53
- Motion 2010-02-22
- Tekniska nämnden 2010-09-22, § 191

Yngve Andersson (KD) har i motion föreslagit att tekniska nämnden ska vidta
åtgärder för att möjliggöra att Bussiga kortet mot betalning blir giltigt också i
stadstrafiken.
Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med uppgiften att en
översyn av tätortstrafiken och taxorna i den ska göras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen anses besvarad med hänvisning till den förestående översynen av
tätortstrafiken.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-09-22
Dnr TN 2010/513 53

TN § 191 Motion. Användningen av ”Bussiga kortet”
SBF 2010-09-02
Au § 134

Till samhällsbyggnadsförvaltningen har för yttrande överlämnats
Kristdemokraterna Gotlands motion om att vidtaga åtgärder för att hitta en
lösning så att den som vill har möjlighet att för en billig penning köpa till
så att Bussiga kortet även gäller på stadstrafiken.
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att föreslå tekniska nämnden
besluta om att en översyn görs av nuvarande tätortstrafik inklusive taxor
med en tidplan att översynen skall vara genomförd till hösttidtabellen
2011/2012 och att inkomna synpunkter, skrivelser och motioner beaktas i
arbetet med en översyn av nuvarande tätortstrafik.
Översynen av taxor och biljettyper skall ha som mål att ge flera
valmöjligheter till avgifter för olika resandegrupper.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att motionen anses besvarad genom
samhällsbyggnadsförvaltningens redogörelse.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
SBF planeringsavd
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 15

Utredning om sporthall och bad på
Gutavallen.
Motion av Stefaan De Maecker m.fl. (MP)
Innehåll


Kommunstyrelsens förslag 2010-10-28, § 223



Motion 2010-05-21



Ledningskontoret 2010-09-06

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

MOTION
Stefaan De Maecker m.fl.
2010-05-21

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

IDROTTSCENTRUM OCH BADHUS I EN LEVANDE
STADSKÄRNA
Kommunfullmäktige fattade i juni 2009 beslut om en upphandling av tillgång
till ny arenahall och nytt bad. Samtidigt fattades också beslut om ett
uppdrag att inför antagande av anbud upprätta en redovisning av kostnaderna
för en enklare idrottshall. Även kostnaderna för en upprustning av
Solbergabadet skulle utredas. Vi vill med denna motion föreslå att
skyndsamt utreda hur lokaliseringen av en enkel men mycket funktionell
idrottshall placerad på samma område som Gutavallen skulle kunna realiseras
med alla de mervärden det skulle kunna innebära. Vi vill att en sådan
utredning även tar hänsyn till möjligheterna att få ett nytt badhus på
området i anslutning till den redan befintliga anläggningen.
Idrottshallens funktionalitet
Idrottens behov av en funktionell hall har inför upphandlingsbeslutet redan
tagits fram i samarbete med idrottsrörelsen. Vi ser att ytterligare
funktionalitet, där man kan möta upp behovet av inomhusytor för friidrotten
och fotbollen, skulle kunna öka användningsgraden för en ny hall. Det är
också viktigt att man ser över vilka användningsmöjligheter det finns för
att kunna inhysa fritidsgårdslikande verksamheter. Möjligheterna för att
använda hallen i rehabiliteringssyfte bedömer vi också som mycket större än
vad som hittills har diskuterats.
Lokaliseringen av idrottshall och badhus
Vi föreslår att den nya idrottshallen lokaliseras på Gutavallen där det
idag finns en grusplan. Badhuset ryms nordost om löparbanan (se bilaga 1).
Det finns uppenbara samordningsvinster att göra genom samlokaliseringen av
den befintliga utomhusarenan på Gutavallen med en idrottshall. Närheten
till skolan är dessutom garant för att anläggningarna kan användas i
undervisningssyfte utan att det krävs onödiga transporter. På så vis
undviker vi dessutom dyra renoveringar i Solbergas idrottslokaler som idag
inte är ändamålsenliga och i behov av renovering.
Genom en inbjudande restaurang mot utsidan av idrottshallen skulle
cirkusplatsen bli en naturlig förlängning av området. Gräsytan skulle
därmed förvandlas från en genväg till en park intill den nya hallen (se
bilaga 2).
Närheten till busstationen är viktig för att enkelt kunna ta sig dit från
hela ön utan att vara beroende av bil.
En levande och livskraftig stadskärna
I den Fördjupade Översiktsplanen för Visby (4.3.11) anges att Östercentrum
med omnejd skall gestaltnings- och innehållsmässigt utvecklas till en del
av en naturlig, levande och livskraftig stadskärna för hela Visbyområdet.
Vi anser att Gutavallen bör utvecklas till ett centrum för inom- och
utomhusrörelse året runt. Aktiviteter på såväl skoltid som kvällstid och
helger, med allt från rehabiliteringsverksamhet, motionsträning och
elitmatcher borde kraftigt bidra till att Östercentrum och omnejd blir
denna livskraftiga stadskärna som vi alla eftertraktar.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Sidan 1 av 2

MOTION: Idrottscentrum och badhus i en levande stadskärna

2010-05-21

Vi yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna för placering av
idrottshall och badhus på Gutavallen där hänsyn tas till de många
samordningsmöjligheterna samt den breda användningspotentialen för Gotlands
invånare och besökare

Visby den 21 maj 2010

Stefaan De Maecker (MP)

Viveca Bornold (MP)

Matias Lundström (MP)

Harriet Lihnell (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Sidan 2 av 2

- Närhet till hela Visby med omnejd.
- Tillgängligt för hela Gotland med kollektivtrafik
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”industritaket” ger norrljus på
spelplanen

Solbergaskolan
Befintlig läktare

Entré i söderläge i
anslutning till parkmark

Stenmuren kring
Gutavallen integreras
i fasad

Solpanel integrerat i tak.
Förser hela anläggningen
med värme
Solbergaområdet

Solbergavägen

Kung Magnus väg lever upp
som huvudgata och den
befintliga allén kommer till
sin rätt
Kung Magnus väg kantas
med parkering vid eveneman. Myller och liv på
tidigare folktom gata

Restaurang med
utsikt över parken

Ringmuren

Cirkusplatsen blir parkmark
i söderläge. Här blir det liv
och rörelse både innan och
efter ett evenemang.

Idrottscentrum på Gutavallen
tillgängligt med kollektivtrafik
från hela Gotland

Gutavallen
Ny inomhushall och restaurang

Byggnaden underordnar sig såväl
Solbergaskolan som Ringmuren
Östercentrum

Innerstaden

Kung Magnus väg
Östergravar

läktare

spelplan
Spelplan och läktare grävs ner
för att minska byggnadshöjden

läktare

Solbergavägen

Solbergaområdet

Badanläggningen öppnas upp mot
parkområdet i söder och väster

Solpanel integrerat i tak och fasad.
Tillbyggnaden förser hela Solberga
anläggningen med värme

Nya bassänger med fokus
på barn och rehabilitering

Solberga skylten
kommer till sin rätt
i anläggningens centrum
Befintliga bassängen rustas

Befintlig entré, omtyckt och
kulturhistoriskt intressant

Solberga badet
Upprustning och komplettering

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-04-06 och 11

Ks § 223
Au § 215

Motion. Utredning om sporthall och bad på Gutavallen
KS2010/278-72
- Motion 2010-05-21
- Ledningskontoret 2010-09-06

Stefaan De Maecker m.fl. (MP) har i motion yrkat att möjligheterna att placera
idrottshall och badhus på Gutavallen ska utredas och hänsyn då tas till de
samordningsmöjligheter och den potential, som den lokaliseringen innebär för
invånare och besökare.
Anm: Med anledning av den avbrutna upphandlingen av arena och bad gav
kommunstyrelsen i juni tekniska nämnden i uppdrag att utreda frågan om en hall som
skulle tillgodose elitidrottens krav och behov på i första hand Visborgs-området, men
även en placering på Gutavallen skulle utredas. Ledningskontoret fick samtidigt i uppdrag
att sondera förutsättningarna för att uppföra ett nytt bad i Visby. Med anledning av den
analys som samhällsbyggnadsförvaltningen presenterade i augusti beslöt
kommunstyrelsen att inriktningen i det fortsatta utredningsarbetet skulle vara att
sporthallen ska placeras i Visborgs-området.

Ledningskontoret har redogjort för argument som talar för placeringen på Visborg
och föreslår att motionen ska anses besvarad med redogörelsen i utlåtandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige


Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

1(2)

2010-09-06

Dnr KS2010/278-72

Ledningskontoret
Anders Lindholm

Exploateringsstrateg

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion om idrottscentrum och badhus i en levande
stadskärna
Ärende
Stefaan De Maecker mfl, Miljöpartiet har i en motion till kommunfullmäktige
lämnat förslag till placering av ny idrottshall och badhus. Motionärerna pekar
på behovet av att skyndsamt utreda hur en placering av en enkel men
funktionell idrottshall inom Gutavallens område skulle kunna realiseras. Man
vill även att utredningen tar hänsyn till möjligheterna att bygga ett nytt
badhus i anslutning till det befintliga Solbergabadet.
I motionen redovisas ett illustrerat förslag till placering av såväl idrottshall
som badhus. Idrottshallen föreslås förläggas till den del av Gutavallen där det
idag finns en grusplan som används för säsongsparkering och kastsporter.
Förslagsställarna menar att det finns samordningsvinster med att förlägga
idrottshallen i anslutning till den befintliga utomhusarenan på Gutavallen.
Dessutom skulle närheten till skolan medföra att anläggningen kan nyttjas i
undervisningssyfte. Badhuset föreslås förläggas till en yta söder om och i
direkt anslutning till befintligt badhus.
Sporthall
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2010 att ge tekniska nämnden i uppdrag att
skyndsamt utreda frågan om en sporthall för att tillgodose elitidrottens krav
och behov. Som alternativ för placering av sporthallen angavs i direktiven i
första hand Visborgs-området, men utredningen skulle även omfatta
Gutavallen. Ledningskontoret gavs samtidigt i uppdrag att sondera
förutsättningarna för uppförande av ett nytt bad i Visby.
Under sommaren har en arbetsgrupp med representanter från ett antal av
kommunens ansvarsområden arbetat med att jämföra olika alternativ för
placering av en ny sporthall. De alternativ som utretts är Gutavallen, Visborg
och Rävhagen. Utredningsarbetet har skett i nära i samarbete med Gotlands
Idrottsförbund (GI). Ett resultat av utredningsarbetet har 2010-08-26
presenterats för kommunstyrelsen i form av en SWOT-analys. Denna analys
pekar ut Visborg som det område som är bäst lämpat för ett etablera en ny
sporthall. I bedömningen som ligger till grund för valet av plats har hänsyn
tagits bl a till följande parametrar:

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

2010-09-06








2(2)
Dnr KS 2010/278-72

Ekonomi
En placering vid Gutavallen bedöms bli dyrare, bl a med hänsyn till
högre krav på arkitektonisk utformning och behovet av arkeologisk
undersökning av marken.
Planförhållanden
Visborg har i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) utpekats som
idrottsområde. I bedömningen har även hänsyn tagits till det faktum
att framtagande och fastställande av detaljplan kan förväntas ta
väsentligt längre tid för Gutavallen.
Idrottsrörelsen
I den gemensamma utredning som genomförts har idrottsrörelsen
genom GI uttryckt en bestämd uppfattning om att Visborg är att
föredra framför övriga alternativa placeringar.
Utvecklingsmöjligheter
Visborg är utpekat som idrottsområde i gällande FÖP och här finns
också stora möjligheter att kombinera verksamheter i sporthallen med
annan idrotts- och motionsverksamhet inom området. Det finns heller
inga hinder för en framtida utbyggnad av den planerade sporthallen,
vilket skulle kunna bli fallet vid en etablering vid Gutavallen.

Det ska också påpekas att Gutavallen har vissa unika egenskaper som är
positiva och som vid en jämförelse talar till dess fördel. Det gäller till
exempel möjligheten till samutnyttjande med närliggande skolor, närheten till
kollektiva färdmedel och att en sporthall i ett centralt läge kan bidra till
levandegöra stadskärnan. Arbetsgruppen har likväl gjort bedömningen att
Visborg har fördelar som överväger dessa och därför föreslagit
kommunstyrelsen att inrikta det fortsatta arbetet för en placering här.
Badhus
När det gäller motionens förslag att placera ett nytt badhus i anslutning till det
befintliga Solbergabadet har ledningskontoret uppdragit åt en konsult att
utreda frågan. I utredningsuppdraget ingår att titta på alternativa lägen,
utformning och driftform. Resultatet av den utredningen presenteras i särskild
skrivelse till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besvarar motionen enligt
följande.
Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

Regiondirektör

Per Lindskog

Utvecklingsdirektör

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 16

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll


Gunnar Sohlins medborgarförslag om att förlänga cykel- och gångbanan från
Lännaplan till Stenkumlaväg samt att anordna övergångsställe på Lännavägen.
(Inkom 2010-10-04)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.



Maja Åkessons medborgarförslag om att bygga en stor lekplats/lekrum inomhus
med tillhörande restaurang/kiosk/glassförsäljning. (Inkom 2010-10-11)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kultur- och fritidsnämnden.



Christina Erikssons medborgarförslag om att överförmyndarverksamheten på
Gotland skall förstärkas med juridisk kompetens. (Inkom 2010-10-20)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kommunstyrelsen.



Solveig Malmströms medborgarförslag om att trygghetsboende ordnas på
Silvergatan i Hemse. (Inkom 2010-10-22)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden.



Håkan Sventelius medborgarförslag om att vattenprov från enskilda vattentäkter
skall kunna hanteras lokalt t.ex. på vårdcentraler. (Inkom 2010-10-29)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till miljö- och hälsoskyddsnämnden.



Maude Rylanders medborgarförslag om överflyttning av ej utnyttjade kvoter för
fotvård. (Inkom 2010-11-01)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till hälso- och sjukvårdsnämnden.



Ingrid Vistrands medborgarförslag om att resenärer med rollator får resa gratis på
bussarna eller att köpa ett årskort. (Inkom 2010-11-02).
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.



Erik Kärrbrink medborgarförslag om anläggande av ”utomhusgym” utplacerade
med jämna mellanrum. (Inkom 2010-11-02).
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kultur- och fritidsnämnden.



Lena Hallbergs och Erland de Flons medborgarförslag om anläggande av
gångbana över Gothemsån vid Asbron. (Inkom 2010-11-02)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29


Handlingar till

Ärende 16

Pya Bjersanders medborgarförslag om uppsättande av skylt ”Krokska dungen” vid
Allégatan. (Inkom 2010-11-02)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden.



L L:s medborgarförslag om att återinrätta distriktssköterskemottagningen
i Burgsvik. (Inkom 2010-11-11)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till hälso- och sjukvårdsnämnden.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Förläng cykel- och gångbana från Lännaplan till
Stenkumlaväg. Skapa även markerade överfarter vid
passage över Lännagatan.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Vi har en trafiksituation som inte riktigt stämmer
med stadsplanen vad avser cyklande och gående.
Morgontrafik präglas av både tempo och stress.
Både barn och vuxna tvingas att cykla på vägbana
och utsätts för trafikfara. Inte nog med det, det
saknas övergångsställe!
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

20 10 - 09 - 0 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Gunnar Sohlin
Söderhemsgatan 4
Postadress
621 46 Visby
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.

FÖRESLÅR BYGGET AV EN STOR LEKPLATS/LEKRUM
INOMHUS MED TILLHÖRANDE RESTAURANG/KIOSK/
GLASSFÖRSÄLJNING. NÅGOT LIKNANDE FINNS I
BL.A. I HALMSTAD, BUSFABRIKEN.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

EN PLATS FÖR HELA FAMILJEN! VI SAKNAR IDAG EN
ÅRET RUNT MÖJLIGHET FÖR DE ALLRA MINSTA ATT
TILLSAMMANS MED SINA FÖRÄLDRAR OCH SYSKON
KUNNA LEKA OCH HA KUL. HA HELDAGSUMGÄNGET
FYLLT MED GLÄDJE, SKRATT OCH LUSTFYLLDA
LEKAR. ÄVEN UNDER VINTERHALVÅRET DÄR
AKTIVITETER UTANFÖR HEMMET ÄR KRAFTIGT
BEGRÄNSADE. IDAG FINNS INGET ALTERNATIV, MER
ÄN MÖJLIGTVIS BADHUSET I HEMSE.
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.

X

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

2010-09-23
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

MAJA ÅKESSON

VALLGRAVSGATAN 3 A
Postadress

621 40 VISBY

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Överförmyndarverksamheten på Gotland ska i sin
helhet förstärkas med juridisk kompetens.

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.

Bifogar skrivelse, två sidor, som bilagor samt
ytterligare 16 bilagor.

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

20 10 - 10 - 18

Namnteckning
Namnförtydligande

Christina Eriksson
Vibble Tvinnaregatan 7
Postadress
622 60 Visby
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.

Trygghetsboende på Silvergatan i Hemse. Finns 5
handikappanpassade lägenheter m.m. i markplan
som står tomma.
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.

Bifogas på särskild bilaga.
Får inte alls rum här.
Bifogas också kartor över fastighet och tomt.

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

20 10 - 10 - 2 1
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Solveig Malmström

Hultegatan 2
623 50 Hemse

Postadress

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.

Vattenprov från enskilda vattentäkter skall kunna
hanteras lokalt t.ex. på vårdcentraler istället för som
nu endast på Visby lasarett. Transporter finns redan
som kan utnyttjas.
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.

Idag måste man hämta flaskor för vattenanalys på
lasarettet i Visby samt lämna in provet där på tisdagar. Vattenprov är huvudsakligen avsett för test
av enskilda brunnar på Gotlands landsbygd och
berör ej Visbys kommunala vattennät i samma grad.
Resor för hämtning och lämning av vattenprov medför onödig tidsåtgång och kostnad plus miljöaspekt!
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

20 10 - 10 - 28

Namnteckning
Namnförtydligande

Håkan Sventelius
Burs Ammude 251
Postadress
623 49 Stånga
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.

Fotvården angående deras tilldelade kvoter.

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.

Undertecknad har fri fotvård 4 ggr per år p.g.a. diabetes. För 3:e året kan jag bara få 2-3 behandlingar
gratis då kvoten tar slut redan i aug. Detta gäller Hemse.
Efter förfrågning finns det fotvårdare som inte utnyttjar
kvoter alls eller får många över, vilka inte går att
överflytta till Hemse. Istället ska vi långt söderut behöva
uppsöka Visby. Är detta sunt förnuft.Tacksam för svar.
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

20 10 - 10 - 28
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Maude Rylander

Suderkvior 2
623 35 Burgsvik

Postadress

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.

Jag föreslår att alla resenärer med rollator får åka gratis på bussarna i Visby
eller att alla med rollator köper ett årskort och erhåller ett färggrant kvitto att
sätta på rollatorn. Detta kan föraren se i backspegeln.

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

Jag åker ofta buss i Visby och ser hur krångligt bussåkandet är för personer
med rollator. De stiger på genom dubbeldörren och parkerar rollatorn där.
Sedan går de fram till föraren och betalar och därefter ska de hitta en sittplats
innan bussen går. De flesta med rollator försedda har balansproblem och kan
ramla om föraren inte väntar tills de satt sig. Så är inte alltid fallet, tyvärr.
Parkinsonsjuka har svårt att vända sig (ändra färdriktning) och riskerar att falla
omkull i ovan nämnda situation. Ibland har snälla medmänniskor hjälpt till med
betalning av avgiften. Under tiden har resenären med rollator hunnit finna en
sittplats medan bussen står still. Man kan tyvärr inte förlita sig på ”snälla
människor”, det är systemet som behöver ändras.
Jag hoppas på en rollator - Reform
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.

X

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

2010-10-28
Adress

Silvåsgatan 8
Postadress

621 49 Visby

Namnteckning
Namnförtydligande

Ingrid Wistrand

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Anläggande av "utomhusgym", träningsapparater för
utomhusbruk utplacerade med jämna mellanrum.

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.

För att det är bra för folkhälsan. Alla har inte råd att
gå på dyra gym och en del vill heller inte träna
inomhus av olika anledningar. En sån anläggning
som jag tycker ska uppföras t.ex. söder om
reningsverket och ut till Kneippbyn finns att beskåda
i Nynäshamn (Strandvägen-Sveriges längsta
idrottsplats).
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

20 10 - 10 - 29

Namnteckning
Namnförtydligande

Erik Kärrbrink
Furulundsg. 24
Postadress
621 54 Visby
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.

Gångbana över Gothemsån vid Asbro, länsväg 146 i
Åminne, Gothem.
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.

Åminne sommarstugeområde söder om Gothemsån
utökas årligen med nya stugor/villor. Därmed ökar trafiken
på länsväg 146 över Asbron. Den befintliga bron är smal,
trafiken nära gångtrafikanter ibland i hög hastighet.
Familjer som promenerar söderifrån längs 146:an behöver
korsa vägbanan två gånger för att ha trafiken mot sig för
att ta sig till sommaraffär, restaurang och strandbad m.m.
För att öka säkerheten föreslår vi att vägbron breddas med
en gångbana på östra sidan av bron, d.v.s. mot havet.
Behåller man Asbron i befintligt skick blir räcket en naturlig
avdelare mot en nybyggd gångbana bredvid.
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

2010-10-31
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Lena Hallberg

Jungmansgatan 504
Postadress

621 52 Visby

Erland de Flon

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

”Anslagstavla”.
Vid Allégatan finns en liten skogsdunge ”Krokska dungen”.
Mitt förslag är att anslå Krokska dungen på den
anslagstavla som finns där. Ange även historisk
information att dungen donerats av Dr Krok. Önskemål om
inglasad tavla.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Jag tycker det är viktigt med denna information. Det är
många som utnyttjar skogsdungen bl.a. dagisbarn och
även ungdomar från Säveskolan.
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.

X

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

2010-10-30
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Pya Bjersander

Furulundsgatan 37
Postadress

621 54 Visby

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

ÅTERINRÄTTANDET AV DISTRIKTSSKÖTERSKEMOTTAGNING I BURGSVIK.

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.

ETT STÄNDIGT OCH ÖKANDE BEHOV AV
ENKLARE SJUKVÅRD, PROVTAGNING,
UNDERSÖKNINGAR ETC. HOS EN ÅLDRANDE
BEFOLKNING, SE F.Ö. 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

20 10 - 11- 09
Adress
Postadress
E-postadress

Namnteckning
Namnförtydligande

LL

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29

Handlingar till

Ärende 17

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


Håkan Olssons medborgarförslag om att ta bort bidraget till Tillväxt Gotland och
satsa på ett s.k. nattis.





Solveig Stolts medborgarförslag om kulturbusstur för bevistande av evenemang vid
Högskolan, Almedalsbiblioteket m.m.







Komunstyrelsens beslut 2010-10-28, § 250
 Ledningskontoret 2010-06-02
Medborgarförslag (Inkom 2010-01-26)

Ebba Junkers m.fl. medborgarförslag om undersökning av högerextremismens
verksamhet på Gotland. (Inkom 2010-02-04).






Komunstyrelsens beslut 2010-10-28, § 248
 Kultur- och fritidsförvaltningen 2010-06-16
Medborgarförslag (Inkom 2010-01-12)

Björn Östenssons medborgarförslag om att kommunen inför öppen källkod och
programvara som kriterium vid IT-upphandlingar.




Komunstyrelsens beslut 2010-10-28, § 237
Medborgarförslag (Inkom 2010-01-07)

Komunstyrelsens beslut 2010-10-28, § 249
 Ledningskontoret 2010-09-28
Medborgarförslag (Inkom 2010-02-04)
Ebba Junkers skrivelse 2010-04-15

A A:s medborgarförslag om kommunansvar för snöskottning
av villaägares trottoarer mot avgift.



Tekniska nämndens beslut 2010-10-27, § 210
Medborgarförslag (Inkom 2010-02-08)

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdag

2010-11-29





Komunstyrelsens beslut 2010-10-28, § 236
 Ledningskontoret 2010-09-17
Medborgarförslag (Inkom 2010-04-20)

Marianne Mehlers medborgarförslag om att anlägga en bullerdämpande jordvall
vid Skogslundsvägen.





Ärende 17

Hans A Svenssons medborgarförslag om att låta vård- och sifferpersonal ta över
budgetarbetet.




Handlingar till

Tekniska nämndens beslut 2010-10-27, § 211
Medborgarförslag (Inkom 2010-04-26)

L H:s medborgarförslag om att låta arbetslösa ungdomar hjälpa till att
föra världsarvet vidare.



Tekniska nämndens beslut 2010-10-27, § 209
Medborgarförslag (Inkom 2010-05-14)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-04-06 och 11

Ks § 237
Au § 234

Medborgarförslag. Avskaffa bidraget till Tillväxt Gotland
KS2010/5-10
- Medborgarförslag 2010-01-01
- Ledningskontoret 2010-09-01

Håkan Olsson har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun ska slopa
bidraget till föreningen Tillväxt Gotland. Pengarna borde i stället satsas på att
inrätta barnomsorg på natten.
Ledningskontoret konstaterar att frågan om finansiering av de näringslivsfrämjande organisationerna är under utredning.
Kommunstyrelsens beslut


Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

Expedieras:
Förslagsställaren (brev)

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 kommunen skall ta bort bidraget
till Tillväxt Gotland. Satsa dem pengarna på ett så
kallat nattis.
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.

Kommun borde satsa pengar för att öppna ett nattis
för föräldrar som jobbar obekväm arbetstid. Det finns
redan företag och organisationer som gör samma
sak som Tillväxt Gotland. Exempel Gotlands Turistservice, Almi och Svenskt Näringsliv. Även föräldrar
jobbar inom vården och omsorgen borde ha rätt till
en barnomsorg.
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

20 10 - 0 1- 0 1

Namnteckning
Namnförtydligande

Håkan Olsson
Styrmansgatan 21
Postadress
621 51 Visby
Adress

E-postadress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-19

Ks § 248
Au § 245

Medborgarförslag. Inrättande av ”kulturbusstur”
KS2010/12-53
- Medborgarförslag 2010-01-08
- Kommunfullmäktige 2010-02-22, § 17
- Kultur- och fritidsnämnden 2010-06-16

Solveig Stolt har i medborgarförslag föreslagit att en ”kulturbusstur” ska inrättas
för att man ska kunna bevista olika evenemang som äger rum kvällstid i
Almedalsbiblioteket, högskolan, länsmuseet m.fl. Kommunfullmäktige har
överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden anser det vara ett ypperligt förslag men saknar dock
medel för att förverkliga det, varför det avstyrks.
Kommunstyrelsens beslut


Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens
yttrande men idén överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen
(kollektivtrafik).

Expedieras:
Förslagsställaren (brev)
Tekniska nämnden ( med medborgarförslaget)

Datum: 2010-06-16
YTTRANDE
Dnr: KFN 2010/103
Kultur- och fritidsnämnden

Medborgarförslag om Kulturbussar för bevistande av
evenemang vid Högskolan, Almedalsbiblioteket m m
Medborgare Solveig Stolt har skickat in ett alldeles ypperligt förslag om Kulturbussar för
att icke bilburna, framförallt kvällstid, ska kunna ta sig till och från Almedalsbiblioteket,
Högskolan och andra närliggande kulturmötesplatser. Önskemål finns även om att
öppettider ska samordnas mellan kulturinstutitionerna, busstrafiken och Kultur- och
fritidsförvaltningen.
Det är både ett miljöangeläget och trevligt förslag. I en framtid med en helt bilfri
innerstad hoppas vi från förvaltningen att trafikplanerarna tar hänsyn till att hela staden
bör vara tillgänglig vid så många tider på dygnet som möjligt.
Fritidsavdelningen
Kollegorna på Fritidsavdelningen uttrycker ingen avvikande ståndpunkt i ärendet.
Förslag till beslut
KFF har inga ekonomiska medel att gå in med, varken i årets budget eller i kommande
år framöver, för att tillgodose detta önskemål.
Förslaget bör således avslås.
Önskemålet om samordnade öppettider kvällstid tycker vi att trafikplanerarna och
aktuella kulturinstutitioner kan samordna vid behov utan förvaltningens inblandning.
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Lars Danielson
Förvaltningschef

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare

Delges:
Kommunstyrelsen, Gotlands kommun, 621 81 Visby

Postadress B

Lövsta
621 81 Visby

esöksadress

Kultur- och fritidskontoret
landsbygdscentrum
Visbyvägen, Romakloster

Telefon

+46 (0)498-26 90 00 (vx)

Telefax

+46 (0)498-26 96 59
www.gotland.se/kulturfritid

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Inrättande av en Kulturbusstur för möjliggörande av
bevistande av olika evenemang på kvällstid vid Högskolan,Almedalsbiblioteket,de olika muséernas kvällsöppettider mm.Samarbete över gränser utan samordning.
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.

Kulturtörstande visbybor utan bil längtar efter möjlighet att ta del av innerstadens kulturutbud i form av
kvällsföreläsningar, musik- och teaterevenemang
e.dyl. Kvällsöppettider på muséerna kan samordnas
någon kväll i veckan genom kontakter mellan institutioner, busstrafiken och kulturförvaltningen.
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

20 10 - 0 1- 08

Namnteckning
Namnförtydligande

Solveig Stolt
Jungmansgatan 308
Postadress
621 52 Visby
Adress

E-postadress

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-19

Ks § 250
Au § 248

Medborgarförslag: Öppen källkod
KS2010/29-00
- Medborgarförslag 2010-01-25
- Kommunfullmäktige 2010-02-22, § 17
- Ledningskontoret 2010-06-02

Björn Östensson har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun ska
införa kriteriet öppen källkod vid IT-upphandlingar för att därmed öka
medborgarnas möjlighet att delta i debatt och ta del av information.
Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till kommunstyrelsen.
Ledningskontoret konstaterar att det nu av ekonomiska skäl inte är rimligt att
övergå till öppen källkod, eftersom tecknade licenser ännu gäller. Det är dock ett
intressant alternativ på längre sikt och inför bytet av operativsystem m.m. om ett
par år. Kontoret redogör också för fördelar och nackdelar - faktorer av betydelse
för beslut om övergång till öppen källkod.
Kommunstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

• Frågan om öppen källkod ska prövas i samband med IT-strategin.
Expedieras:
Förslagsställaren (brev)
LK: Christine Edström
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2010-06-02

Dnr KS 2010/29

Ledningskontoret
Christine Edström

Kommunstyrelsen

Öppen källkod/programvara som kriterium vid ITupphandlingar
Medborgarförslag från Björn Östensson
Bakgrund
Björn Östensson, Slite, har i ett medborgarförslag yrkat ”att Gotlands kommun
inför Öppen källkod/programvara som kriterium vid IT-upphandlingar bland
annat för att öka medborgarnas möjlighet att delta i samhällsdebatten och för
att säkra framtida informationsbehov.”
I medborgarförslaget anger förslagsställaren att Öppen programvara skulle innebära minskade kostnader för drift och underhåll, att leverantörsberoendet
skulle byggas bort och marknaden bli öppnare samt att kostnaden för medborgarna skulle bli lägre då inte samma krav på hård- och mjukvara ställs. Ytterligare en fördel skulle vara friheten att anpassa programvaran efter lokala behov.
Ledningskontorets utlåtande
Gotlands kommun använder idag Öppen källkod på infrastrukturservrarna, dvs
de servrar som hanterar användarinloggning, användarkataloger, skrivarköer
mm. Diskussion har förts om att införa Öppen källkod på kommunens persondatorer. Kommunen tecknade emellertid 2002 ett Enterprise Agreement-avtal
med Microsoft. Detta avtal var i kraft till 2008, vilket innebär att Gotlands
kommun under denna sexårsperiod betalat ett antal miljoner kronor för licenser till de senaste versionerna av MS Windows och MS Office. I och med detta
vägval finns just nu inga pengar för kommunen att spara, dvs genom att avstå
från att nyttja Microsofts nya PC-program, eftersom de redan är betalda.
På längre sikt är Öppen källkod ett intressant alternativ. På PC-sidan kommer
sannolikt Gotlands kommun att byta operativsystem och Officeprogramvara
2012-2013. Då kommer Öppenkällkod-programvaror att vara ett alternativ.
Det är emellertid viktigt att analysera de olika alternativen noga och långsiktigt. Både för- och nackdelar måste vägas. Nedan listas några olika faktorer
som har betydelse för vilket beslut som fattas.

Postadress Besöksadr

V
621 81 VISBY

ess

isborgsallén 19
Visby

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro P

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

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

339-8328

ostgiro

18 97 50-3
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2010-06-02

Dnr KS 2010/29

Fördelar med programvaror baserade på Öppen källkod






Låg eller ingen licenskostnad. Större aktörer som använder dessa program paketerar dem emellertid. Detta tillsammans med underhåll och
support gör att man får ett likartat förhållande som det man har till nuvarande leverantörer. Det är inte självklart att det blir billigare över en
period. Behov av integrationer kommer också att initialt öka kostnaden. Tyvärr kan man också konstatera att operativsystemen för öppen
källkod, Linux-versioner, ligger bra många år efter Windows när det
gäller hur man kan hantera underhåll.
Leverantörsberoendet kan minska. För verksamhetssystem som kräver
god verksamhetskunskap och som riktar sig till enbart svenska kommuner (få kunder) är det emellertid inte säkert att flera leverantörer
finns på marknaden.
Kan stärka den lokala marknaden för IT-konsulter.

Hinder för övergång till programvaror baserade på Öppen källkod





I dagsläget saknas för många kommunala verksamheter verksamhetssystem baserade på öppen programvara. T.ex. personaladministrativa
system, system för socialtjänsten, skoladministrativa system, ärendehantering och diarier.
Många verksamhetssystem inom kommunal administration har en hård
knytning till Microsoft Office.
Redan uppnådda effektivitetsvinster riskerar att försvinna eller i vart
fall reduceras eftersom det råder stark integration i proprietära programprodukter. Om någon av de proprietära produkterna byts ut minskar integrationsmöjligheterna vilket under några år innebär tillbakagång och minskad produktivitet tills nya integrationer tillverkats,
testats tillsammans och produktionssatts.

Öppen källkod - proprietär programvara

Proprietära system har ofta en licenskostnad som betalas vid leverans samt en
årlig underhållskostnad. För system baserade på öppen källkod har programvaran en lägre kostnad eller är gratis. Därtill kommer konsultkostnader för utveckling och underhåll. För att jämföra de två alternativen ur ett kostnadsperspektiv bör därför kostnader och intäkter baseras på en 3-5 års period.
En annan viktig aspekt är att ett system kan vara dyrare, men samtidigt ge
större verksamhetsnytta. Vid utvärdering/ jämförelse mellan IT-system bör således både kostnad och hur väl systemet tillgodoser behovet ingå i utvärderingen.
Sammanfattning

Kommunen fortsätter på den inslagna vägen när det gäller Öppen källkod.
Den innebär att Öppen källkod från Novell är basen på infrastrukturservrarna
inom Gotlands kommun. Den största fördelen med detta alternativ är att kommunen inte låser in sig hos en viss leverantör utan har inriktningen att ha en
öppen plattform som medger flexibilitet i val av verksamhetssystem och i fortsatt uppbyggnad av IT-infrastrukturen.
När det gäller klient(PC-)plattformen nyttjas de redan inköpta licenserna i det
pågående bytet till MS XP och MS Office 2007. Inför nästa byte, som sanno-
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2010-06-02

Dnr KS 2010/29

likt sker om 2-3 år, görs omvärldsbevakning och en strategisk planering för att
ha ett bra beslutsunderlag inför det vägval som då behöver göras.
Förslag till beslut
Med Ledningskontorets utlåtande anses medborgarförslaget besvarat.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

JAG YRKAR ATT GOTLANDS KOMMUN INFÖR
ÖPPEN KÄLLKOD/PROGRAMVARA SOM
KRITERIUM VID IT-UPPHANDLINGAR.
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

20 10 - 0 1- 25

Namnteckning
Namnförtydligande

BJÖRN ÖSTENSSON
ÖSTERVALLAGATAN 7 A
Postadress
624 48 SLITE
Adress

E-postadress

Jag yrkar att Gotlands kommun inför Öppen källkod/programvara som kriterium vid ITupphandlingar bland annat för att öka medborgarnas möjlighet att delta i samhällsdebatten
och för att säkra framtida informationsbehov.
Verket för förvaltningsutveckling (Verva), har beslutat om en policy att väga in Öppen
programvara som en faktor vid IT-upphandling och därmed minska kostnader för kommuner som
har likartade verksamhetsområden, det vill säga i princip alla.
Genom att utveckla gemensam programvara för alla kommuner och kunna fritt dela med sig av
denna minskas kostnader för drift och underhåll genom en mängd synergieffekter.
Att äga upphovsrätten till programvaran och även inneha receptet, den så kallade källkoden, till
programmet gör att leverantörsberoendet byggs bort och marknaden blir öppnare. Genom att de
flesta (för att inte säga alla) öppna programvaror levereras med en licensform som tillåter att den
installeras på hur många datorer som helst, slipper man licenshantering och det huvudbry som detta
ger upphov till. Det i sin tur innebär en minskning av driftskostnaderna.
För medborgaren innebär Öppna program även Öppna dokumentstandarder, det vill säga sådana
standarder som är royalty-fria och inte innebär patentskyddade specifikationer. Det håller nere
kostnaden för individen då både krav på hårdvara och mjukvara kan hållas till ett minimum. Det
öppnar möjligheter även för de minst bemedlade människorna i samhället att ha en chans att hänga
med i IT-samhället. Detta inte minst inom skolan då elever och även lärare inte behöver välja
mellan att lägga ner pengar eller piratkopiera för att kunna ha samma program hemma som i skolan.
I dagens läge kostar det åtskilliga tusen att anskaffa lagliga kopior av de program som krävs för att
hänga med i samhällsdebatten. Med Öppna program kan denna kostnad byggas bort, genom att det
finns både gratisalternativ såv äl som kommersiella aktörer som tillhandahåller programvara som
fungerar med Öppna standarder.
Genom att anv ända Öppen programvara säkrar man också framtiden, eftersom både programkoden
och specifikationerna till dokumentformat finns publikt tillgängliga. Man reserverar sig därför mot
händelsen att företaget som tillhandahåller lösningarna går i konkurs och tar sina program med sig.
Så länge den Öppna dokumentstandarden finns specificerad kommer den alltid att kunna läsas.
Framtidsbeständighet är ett stort problem i dagens samhälle, då det är enklare att läsa en bibel från
1500-talet än ett ordbehandlingsdokument från 1987, eftersom specifikationerna då hur data har
lagrats i ordbehandlingsdokumentet i vissa fall inte finns tillgängligt.
Sådan problematik byggs bort genom användandet av Öppen programvara och Öppna
dokumentstandarder.
Den sista stora fördelen med Öppna program är möjligheten och friheten att anpassa programvaran
efter lokala behov. Genom att källkoden, byggstenarna för programmet, fö ljer med står det var och
en fritt att modifiera och förbättra programmet utefter vad som behövs lokalt. Om Gotlands
kommun behöver en viss funktionalitet i en redan färdigskriven Öppet programvara, kan man hyra
in utvecklare som färdigställer denna funktionalitet. Det alternativet finns inte i så kallad proprietär,
eller upphovsrättsskyddad patenterad, programvara.
Björn Östensson

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-19

Ks § 249
Au § 247

Medborgarförslag. Högerextremismens verksamhet på Gotland
KS2010/42-00
- Medborgarförslag 2010-01-07
- Kommunfullmäktige 2010-02-22, § 17
- Arbetsutskottet 2010-04-13, § 99
- Ledningskontoret 2010-09-28

Ca 500 personer har i ett gemensamt medborgarförslag föreslagit att Gotlands
kommun ska ”undersöka högerextremismens verksamhet på Gotland, inhämta
erfarenheter från andra kommuner, utveckla strategi och handlingsplan samt
redovisa resultat”. Kommunfullmäktige har överlåtit medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Ledningskontoret anser att begäran inte är förenlig med kommunallagens
bestämmelse om den kommunala kompetensen. I utlåtandet redogörs för en rad
insatser som kommunen m.fl. gör för att stärka ”demokrati, delaktighet,
mångfald”.
Kommunstyrelsens beslut


Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets redogörelse.

Expedieras:
Förslagsställaren – kontaktpersonen (brev )

1

(3)

DATUM

DIARIENUMMER

28 september 2010

KS2010/42-00

Ledningskontoret
Håkan Jonsson

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att ”kommunen skall undersöka
högerextremismens verksamhet på Gotland”
Sammanfattning

I medborgarförslag har föreslagits att kommunfullmäktige skall besluta att
undersöka högerextremismens verksamhet på Gotland, att inhämta erfarenheter från andra kommuner, att utveckla strategi och handlingsplan samt att
redovisa resultat. Kommunfullmäktige har överlåtit ärendet till kommunstyrelsen. Ledningskontoret gör den bedömningen att förslagsställarens
initiala förslag inte ryms inom den kommunala kompetensen men konstaterar att det inom ramen för flera kommunala och regionala verksamheter
utförs ett brett arbete för att stärka demokrati, delaktighet, mångfald och att
förhindra rasistiska utspel, andemeningen i förslagsställarens tre
kompletterande förslagssatser.
Ärendet

Ärendets beredning har initialt utgått från var det övergripande samhälleliga
ansvaret beträffande extremistiska och samhällsomstörtande verksamheter
ligger men har fokus på redovisning av aktiviteter och planering av insatser
med anknytning till förslagsställarens samlade förslag i ett förebyggande
perspektiv.
Utredning

Det övergripande samhällsarbetet med att ”skydda rikets inre säkerhet” har
säkerhetspolisen ansvar för. De kartlägger och motverkar svenska extremistmiljöer och aktiviteter som kan utgöra ett hot mot demokratin och syftar till
att få kunskap om brottslighet som riktar sig mot Sveriges statsskick, samhällsviktiga funktioner eller mot enskilda medborgares utövande av sina frioch rättigheter.
De kommunala insatserna, utöver det interna säkerhetsarbetet som leds från
ledningskontoret i bred samverkan med Krissamverkansrådet, blir därmed
att fokusera på förebyggande insatser omkring demokrati, människovärde
och likabehandling. Sådant arbete pågår inom all kommunal verksamhet och
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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insatserna är naturligtvis anpassade utifrån respektive verksamhetsområde.
Samtliga förvaltningar har en ”Likabehandlingspolicys” som på olika sätt
lyfter fram frågorna internt.
Skolans arbete med barn och ungdom lyfts ofta fram som en arena att arbeta
med dessa frågor och lagstiftningen tydliggör skolans ansvar:
Skollagen (1985:1100) 1 kap 2§ Var och en som verkar inom skolan skall
främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår
gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 1. främja
jämställdhet mellan könen samt 2. aktivt motverka alla former av kränkande
behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.
”Nya” skollagen (2010:800) 1 kap 4§Utbildningen ska också förmedla och
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
1 kap 5§ Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Tryggare Gotland har utifrån en annan arbetsprocess våren 2010 sammanställt en lista med exempel på aktiviteter och utvecklingsområden som finns
inom området:
 Grundskolan arbetar med olika former av utbildningsmaterial när det
gäller värdegrund och respekt för individen. Man använder huvudsakligen metodik och material från SET, Social och emotionell träning,
Lion´s Quest och Projekt Charlie.
 På gymnasieskolan Elfrida Andrée har man under läsåret 2009-10 haft
tema ”Mot våld för medmänsklighet” i samarbete med Rädda Barnen.
 Gymnasieskolan estetelever har under läsåret arbetat med musicalen
”Cabaret” i samarbete med Gotlands Musikalkompani och ABF.
 Under läsåret har högstadieskolorna, i samarbete med Rädda Barnen
och Länsförsäkringar, haft besök och temaföreläsningar med Emrich
Rooth och Carl Wennersten, överlevare från Auschwitz respektive före
detta nazist.
 På nationell nivå har Skolverket stödmaterial omkring både omkring
”formerna för politisk information” i skolan och ”dialogmaterial
omkring skolans värdegrund” som är lokalt förankrat här på Gotland.
 På samtliga skolor finns ”likabehandlingsplaner” som är lokalt
anpassade och förankrade.
 Utbildning har, med hjälp av SÄPO, genomförts för gymnasiets
personal för att personal ska lära sig känna igen fraser och symboler
som förknippas med rasistiska och antidemokratiska rörelser. En ny
utbildning finns under planering.
 På fritidsgårdarna arbetas kontinuerligt med frågor om värdegrund och
personalen är uppmärksam på attityder om rasism och
antidemokratiska krafter.
 Organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset och Antidiskrimineringsbyrån arbetar aktivt för integrering i samhället, mångfald och mot
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diskriminering och genomför både aktioner/manifestationer lika väl
som ett omfattande stödarbete på individnivå.
Kriminalvården har ett material som heter ”En hedersfråga?” som
innehåller reflektioner kring kulturell mångfald, hederstänkande och
bemötande inom kriminalvården” med frågeställningar både för
personal och interner omkring attityder och förutfattade meningar.
Ett ”antiklotterprojekt” är under uppstart i samverkan mellan polis,
kommunala verksamheter och fastighetsägare och ett av huvudspåren i
detta projekt är snabbt borttagande av klotter inkluderande de
klisterlappar och småaffischer som florerar med antidemokratiska
budskap.
GotlandHem har aviserat ett behov av att finna modeller för hur man
arbetar med frågorna och är medveten om att det finns kommunala
bostadsbolag som tagit fram olika former av policy.
Polisen har i sin brottsstatistik separat uppföljning av brottslighet som
rubriceras som ”hatbrott”, uppgifter som framför allt används i
nationella analyser.

Vid överläggningar i Tryggare Gotland under våren 2010 initierades en
process för att stärka det lokala förebyggande arbetet och det som lyftes fram
specifikt i det sammanhanget var behov av ytterligare koordination av olika
insatser, framför allt på ungdomssidan. När aktiviteter genomförs på lokal
verksamhetsnivå, exempelvis i en skola, så skulle man kunna få större genomslagskraft om de dels genomfördes på samtliga skolor, dels koordinerades på
ett sätt att de rent av kan få formen av en manifestation. Många andra kommuner över landet har haft positiva erfarenheter av ett sådant arbetssätt. Det är
inte enbart insatser omkring ungdom som avses utan möjligheten att nå in i
andra samhällssektorer måste övervägas. En övergripande samordningssatsning inom området skulle därmed utgöra ett stöd i det kontinuerliga arbetet
olika verksamheter bidrar med.
Tryggare Gotland har utsett en arbetsgrupp med representation från kommun,
länsstyrelse och ideella organisationer med uppdrag att formulera en projektbeskrivning och undersöker nu möjligheterna till extern finansiering för ett
sådant flerårigt projekt för att långsiktigt nå ut med olika insatser i samhället
på bred bas.
Nätverket Tryggare Gotland genomgår nu i höst en utvärdering som ska ligga
till grund för det övergripande brottsförebyggande arbetet under kommande
mandatperiod. Den kommande inriktningen kommer naturligtvis att utgå från
en omvärldsanalys och i den är det rimligt att anta att strategier inom förslagsställarens kommer att ingå.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses vara besvarat med den redogörelse om pågående
aktiviteter och planerade insatser som redovisas enligt ovan.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

regiondirektör

Per Lindskog

utvecklingsdirektör
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

- Undersöka högerextremismens verksamhet på Gotland
- Inhämta erfarenheter från andra kommuner
- Utveckla strategi och handlingsplan
- Redovisa resultat
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.

Högerextremister har under det senaste halvåret försökt värva anhängare på Gotland. De kallar sig nationalister men gör på skolor och i vissa bostadsområden reklam för nazistiska hemsidor, t.ex. Info 14.
De hotar i media med våld. Erfarenheter (t.ex. från
Karlskrona under 1990-talet) visar att ett snabbt och
konsekvent ingripande från samhällets sida ger resultat.
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

2010-01-07

Namnteckning
Namnförtydligande

Ebba Junker (kontaktperson)+ 500 namn
Tranhusgatan 4
Postadress
621 55 Visby
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-10-27

Dnr TN 2010/857 31

TN § 210 Medborgarförslag. Kommunansvar för snöskottning
av villaägares trottoarer mot avgift
SBF 2010-10-04
Au § 145

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen tar ansvar för snöskottning
av villaägares trottoarer mot avgift.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande:
Snöröjningen skulle bli avsevärt mycket dyrare på grund av att all snö
skulle behöva bortforslas direkt. Risken för skador på väggar, staket etc
skulle öka markant. Av rättviseskäl kan ingen generell taxa införas, då de
ytor som skulle röjas inte är lika stora.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
x

Med hänvisning till förvaltningens yttrande avslås
medborgarförslaget.

_____

Tekniska nämndens beslut
x

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
SBF planeringsavd
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.

Kommunansvar för snöskottning av villaägares
trottoarer mot avgift.

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.

Eftersom utrymmet inte räcker till, bifogar jag ett
fristående ark.

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

20 10 - 02 - 02
Adress
Postadress
E-postadress

Namnteckning
Namnförtydligande

AA

ANNELI AHNSTEDT STENGÅRD
Irisdalsgatan 52
621 52 VISBY
Tfn 0498 – 24 87 38

MEDBORGARFÖRSLAG
2010-02-02

Motivering
Vad jag har förstått så har varje fastighetsägare skyldighet att sköta snöskottningen
utanför sitt hus. Efter den här vintern så vet vi, i alla fall alla fotgängare och cyklister,
att detta inte fungerar särskilt bra. Att villaägare inte fullföljer sin plikt har jag full
förståelse för, men efter upprepade incidenter känner jag mig orolig över att en
allvarligare olycka förr eller senare kommer att ske eftersom fotgängare ofta inte har
något annat val än att gå mitt i vägen. Mitt förslag är att kommunen tar ut en avgift –
ej möjlig att välja bort – för att hålla alla villaägares trottoarer rena från snö. Eftersom
kommunen ändå är där, hos villaägarna, och röjer vägarna så bör det inte bli någon
större ökad arbetsbörda (det kanske till och med underlättar). Kommunen skulle på så
sätt få ett extra tillskott i kassan och husägarna skulle slippa en tung börda respektive
ett ständigt dåligt samvete. Tar så inte kommunen ut någon större avgift, vilken
kanske skulle kunna läggas på VA-räkningen, så kan alla vinna på affären.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2010-10-28
2010-10-04—06 och 11

Ks § 236
Au § 230

Medborgarförslag. Budgetarbetet
KS2010/179-4
- Medborgarförslag ink 2010-04-20
- Kommunfullmäktige 2010-06-14, § 94

Med hänvisning till uppgifter i media har Hans A Svensson i medborgarförslag
föreslagit att ”vård- och sifferpersonal” ska ta över budgetarbetet, eftersom de,
enligt honom, bäst känner behov och verksamhet. Kommunfullmäktige har
överlåtit ärendet till kommunstyrelsen.
Ledningskontoret konstaterar att modellen att låta demografiska förändringar
påverka budgetarbetet är en metod för att anpassa resurser till behov.
Kommunstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

Expedieras:
Förslagsställaren - brev

2010-09-17 1(1)
KS 2010/179-4
Ledningskontoret
Åke Wennerberg

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag: Låt vård- och sifferpersonal ta över
budgetarbetet
Ärendet
I medborgarförslag 2010-04-20 föreslår Hans A Svensson följande: ”Låt vårdoch sifferpersonal av profession ta över budgetarbetet. Man agerar därigenom
med ultimat kompetens vad gäller insyn och överblick av det faktiska behovet
av ekonomi, volym och kvalité inom verksamheten.”
Som motivering anförs följande: ” I GT 070522 sidan 6 beskriver politiskoch administrativ vårdledning det nya grepp som man tager sig an för en real
budgetanpassning till demografi och medicinskteknisk utveckling. Idag verkar
man dock ha kommit något ur fas. Bör övergå till mer kameralt
budgettänkande i stället för dagens ideologiskt- /politiska tankemönster.”
Ledningskontorets bedömning
Användandet av resursfördelningsmodeller i arbetet med kommunens budget
har inneburit att hänsyn tas till bl a befolkningsutveckling i olika
åldersgrupper och medicinskteknisk utveckling. Därmed har hälso- och
sjukvården erhållit en ökad medelstilldelning fr o m år 2007. Modellen ska
bl a bidra till ökad långsiktighet i planeringen och öka förutsägbarheten om
kommande resurstilldelning för verksamheterna.
Ledningskontoret anser att ”vård- och sifferpersonal” i hög grad deltar i
nuvarande planeringsprocesser genom att ekonomer och personal från
verksamheterna tar fram underlaget till nämndernas budgetäskanden. Någon
möjlighet att föra över politisk beslutanderätt till tjänstemännen finns dock
inte enligt nuvarande lagstiftning.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress Besöksa

SE-621 81 VISBY

dress

Visborgsallén 19
Visby

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro P

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

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

339-8328

ostgiro

18 97 50-3

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Låt vård- och sifferpersonal av profession ta över budgetarbetet. Man agerar därigenom med ultimat kompetens
vad gäller insyn och överblick av det faktiska behovet av
ekonomi, volym och kvalité inom verksamheten.
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.

I GT 070522 sidan 6 beskriver politisk och adminstrativ
vårdledning det nya grepp som man tager sig an för en
real budgetanpassning till demografi och medicinteknisk
utveckling. I dag verkar man dock ha kommit något ur fas.
Bör övergå till mer kameralt budgettänkande i stället för
dagens ideologiskt-/politiska tankemönster.
Källa: www.0761146886.se/citizen.html#9
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

X

Förslagsställare m.m.

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

621 40 Visby
E-postadress

Hans A Svensson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-10-27

Dnr KS 2010-192 31

TN § 211 Medborgarförslag. Bullerdämpande jordvall vid
Skogslundsvägens nedre del
SBF 2010-10-04
Au § 146

Marianne Mehler föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bygger en
bullerdämpande jordvall vid Skogslundsvägens nedre del.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande:
Förvaltningen anser att den lilla jordvall som får plats mellan G/C-vägen
och tomterna knappast har någon dämpande effekt. Jordvallen skulle
däremot skapa problem vid underhållet av gräsytan. Fortkörning och
vårdslöshet i trafiken är något som polisen skall stävja.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
x

Med hänvisning till förvaltningens yttrande avslås
medborgarförslaget.

_____

Protokollsutdrag:
SBF planeringsavd
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.

Vi har länge önskat en bullerdämpande jordvall vid
Skogslundsvägens nedre del, nära södra rondellen,
där tre villor är mycket utsatta. Det finns plats för
denna på gräsmattan utanför husets baksida.
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 påfrestande att vistas i trädgården p.g.a. den
stora trafik omedelbart utanför tomtgränsen, bilar
och mc dånar fram och slirar i kurvan utanför. En låg
jordvall skulle ej störa gatubilden då det finns
sådana högre upp på gatan, och vi är ännu mer
utsatta än de. Oljudet är mycket starkt på sommaren
då krävs öronskydd för att kunna vara i trädgården!
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

20 10 - 04 - 24

Namnteckning
Namnförtydligande

Marianne Mehler
Sömmerskestigen 2
Postadress
621 53 Visby
Adress

E-postadress

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2010-10-27

Dnr TN 2010-1525 33

TN § 209 Medborgarförslag. Ungdomsarbete i världsarvet
SBF 2010-09-29
Au § 144

I ett medborgarförslag föreslås följande:
” Ge arbetslösa ungdomar ett värde i att komma ut och hjälpa till att föra
världsarvet vidare genom att tex. få göra ren ringmuren, våra parker,
stentunar, agtak m m”.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med flera skolor som genom Håll
Sverige Rent ordnar städdagar. På så sätt städas bla gravarna av
skolungdom under några tillfällen på våren. Något ytterligare
ungdomsarbete eller resurs för arbetslösa ungdomar har förvaltningen inte
som uppdrag.
Flertalet av det uppräknade platserna/arbetsmomenten ligger utanför
Gotlands kommuns ansvar.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
x

Med hänvisning till förvaltningens yttrande avslås
medborgarförslaget.

_____

Tekniska nämndens beslut
x

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
SBF planeringsavd
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.

Ge arbetslösa ungdomar ett värde i att komma ut
och hjälpa till att föra världsarvet vidare genom att
t.ex. få göra ren ringmuren, våra parker, stentunar,
agtak m.m.
Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det finns så många ungdomar som inte har en möjlighet att på ett naturligt sätt göra något sådant här idag
Kanske kan man genom att skapa detta öka förståelsen för vårt arv samt ge dem chansen att bli intresserade och nyfikna. De blir också delaktiga i processen.
Allt med handledning av människor med kompetens
så klart inte flera "experter" som äter upp pengarna.
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

20 10 - 05 -14
Adress
Postadress
E-postadress

Namnteckning
Namnförtydligande

LH

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 20

2010-11-29

Avskaffande av utmaningsrätt och vårdnadsbidrag
Innehåll


Kommunstyrelsens förslag 2010-11-16, § 277



Bakgrund: Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-15, § 176, om utmaningsrätt



Bakgrund: Kommunfullmäktiges beslut 2008-11-24, § 143, om vårdnadsbidrag

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2010-11-16

Ks § 277
Avskaffande av utmaningsrätt och vårdnadsbidrag
- Arbetsutskottet 2010-10-04—06, 11

2009 infördes genom beslut av kommunfullmäktige (2008-12-15, § 176) s.k. utmaningsrätt och kommunstyrelsen antog (2008-11-19, § 269) regler som skulle komplettera
tidigare antagna direktiv för konkurrensutsättning.
Kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag infördes 1 januari 2009. Barn- och utbildningsnämnden skulle förvalta verksamheten och bemyndigas fastställa bestämmelser för bidraget.

Yrkande:
o

Ordförande Åke Svensson (S) yrkande, med instämmande av Brittis
Benzler (V) att utmaningsrätten och vårdnadsbidraget skulle avskaffas.

o

Eva Nypelius (C) yrkade avslag på Åke Svenssons yrkanden.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och förklarade sig anse att
kommunstyrelsen bifallit hans yrkande. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen
godkände följande proposition: JA för ordförandens yrkande. NEJ för Eva Nypelius’
yrkande. 8 ledamöter röstade för Ja: Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De
Maecker (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Janica Sörestedt (S), Hanna
Westerén (S) och ordföranden Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade nej: Lena
Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola
Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Stefan Wramner (M). Kommunstyrelsen hade
således beslutat bifalla ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsens beslut under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut


De av kommunstyrelsen fastställda bestämmelserna om utmaningsrätten
upphävs.

forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2010-11-16

Ks § 277 forts

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
 Utmaningsrätten ska upphöra fr.o.m. 1 januari 2011.
 Verksamheten med vårdnadsbidrag ska upphöra 1 januari 2011. Inga nya
vårdnadsbidrag ska beviljas efter detta datum. Befintliga vårdnadsbidrag ska
avvecklas så snart som möjligt. Barn- och utbildningsnämnden bemyndigas
fastställa regler för avvecklingen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

PROTOKOLL
2008-12-15

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 176
Motion. Införande av utmaningsrätt
KS2008/0071-10
- Motion 2008-02-18
- Arbetsutskottet 2008-08-12, § 176
- Ledningskontoret 2008-10-19
- Kommunstyrelsen 2008-11-19, § 269

Mats-Ola Rödén m.fl. (fp) har i en motion hemställt om att en s.k. utmaningsrätt
ska införas i kommunen på så sätt att privata företag, föreningar och anställda ska
kunna begära att kommunen ska upphandla verksamhet i konkurrens. Vid en
sådan förfrågan om att någon annan än kommunen kan bedriva specificerad
verksamhet förmånligare skulle kommunen vara tvungen att genomföra en öppen
upphandling av denna tjänst eller verksamhet. Myndighetsutövning och
strategiska ledningsfunktioner ska inte kunna utmanas, inte heller entreprenad
under pågående avtalsperiod.
Ledningskontoret har föreslagit att utmaningsrätt ska införas. Kontoret har
utarbetat regler för hur en sådan utmaningsrätt skulle fungera. Tidigare har
uppdrag getts av kommunfullmäktige till samtliga nämnder att pröva möjligheten
att lägga ut drift av verksamheter på andra utövare för att öka valmöjligheter och
säkerställa god kvalitet. Kommunstyrelsen har senare (2007-12-11, § 379) givit
nämnderna direktiv med riktlinjer om konkurrensutsättning och avknoppning
m.m. Kontoret ser förslaget om utmaningsrätt som ett komplement till tidigare
givna uppdrag.
Kommunstyrelsen har i sitt förslag bifallit motionen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Gustaf Hoffstedt (m), Claes-Göran Nilsson (s), Stefaan De
Maecker (mp) och Jenny Guteäng (m).
Yrkanden:
•
Björn Jansson (s) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (v), Matias
Lundström (mp), Leif Dahlby (s), Bo Björkman (s), Carina Lindberg (v) och
Harriet Lihnell (mp), avslag på motionen.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

233

PROTOKOLL
2008-12-15

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 176 forts.
•

Bror Lindahl (fp) tillstyrkte, med instämmande av Inger Harlevi (m), Sven
Bosarfve (fp) och Eva Nypelius (c), kommunstyrelsens förslag

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Björn Janssons
avslagsyrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Björn Janssons
yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls.
Reservation:
Följande reserverade sig mot beslutet till förmån för avslagsyrkandet: Brittis
Benzler (v), Roland Norbäck (v), Jennie Andersson (v), Bodil Rosengren (v),
Carina Lindberg (v), Anders R. Johansson (v), Therese Mangard (v) Stefaan De
Maecker (mp), Viveca Bornold (mp), Matias Lundström (mp) och Harriet
Lihnell (mp).
Följande reserverade sig mot beslutet med särskild motivering. Sonia Landin (s),
Björn Jansson (s), Hanna Westerén (s), Conny Kristensen-Gahnström (s), Anna
Enström (s), Christer Engelhardt (s), Elisabeth Kalström (s), Claes-Göran
Nilsson (s), Lilian Virgin (s), Leif Dahlby (s), Anna Wickström (s), Eric Martell
(s), Bo Björkman (s), Anette Medbom (s), Tommy Gardell (s), Britt-Marie Sjöndin
(s), Lena Eneqvist (s), Janica Sörestedt (s), Roland Olofsson (s), Eleonore
Hemström (s), Hans-Erik Svensson (s), Maria Björkman (s), Andreas Persson (s)
och Evert Bäckström (s).
Motiveringen: Vi reserverar oss mot beslutet att införa utmaningsrätt. Vi anser att

det är politiker som skall avgöra vad som ska konkurrensutsättas och i vilken takt
detta ska ske.
Expedieras:
Ledningskontorets ekonomienhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

234

PROTOKOLL
2008-11-24

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 143
Kommunalt vårdnadsbidrag
KS 2008/0258-10
- Barn- och utbildningsnämnden 2008-04-16, § 25
- (Arbetsutskottet 2008-05-12, § 120)
- Barn- och utbildningsförvaltningen 2008-09-03
- Kommunstyrelsen 2008-10-23, § 217

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i april, efter votering, i
princip ställt sig positiva till införande av vårdnadsbidrag. Dock behöver
kostnader, utformning och förvaltning utredas ytterligare. Ett kommunalt
vårdnadsbidrag har kostnadsberäknats till ca 5 miljoner kronor. Enligt den
proposition som regeringen överlämnade i våras ska bidraget vara skattefritt och
uppgå till maximalt 3 000 kronor per barn och månad. Under hösten har barn- och
utbildningsförvaltningen slutfört en enkät angående efterfrågan på vårdnadsbidrag. Denna har överlämnats till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att vårdnadsbidrag införs 1 januari
2009 och att 1 miljon kronor avsätts för ändamålet. Verksamheten förvaltas av
barn- och utbildningsnämnden som även fastställer bestämmelser för bidraget.
Kommunstyrelsen har efter votering föreslagit att införande av vårdnadsbidrag
avslås.
Anföranden:
Anföranden hölls av Bror Lindahl (fp), Gustaf Hoffstedt (m), Per-Olof
Jacobsson (c), Björn Jansson (s) och Harriet Lihnell (mp).
Yrkanden:
•

Lena Celion (m) yrkade, med instämmande av Rut Smeds (kd) och Sven
Bosarfve (fp), att vårdnadsbidrag skull införas.

•

Jennie Andersson (v) tillstyrkte, med instämmande av Anna Wickström (s),
Hanna Westerén (s), Åke Svensson (s), Stefaan De Maecker (mp) och Bo
Björkman (s), kommunstyrelsens förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

184

PROTOKOLL
2008-11-24

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 143 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Lena Celions yrkande
om införande av vårdnadsbidrag och förklarade sig anse att Lena Celions yrkande vunnit
majoritet. Omröstning begärdes. JA för Lena Celions yrkande och NEJ för
kommunstyrelsens förslag. 35 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. 1 ledamot
avstod. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige har
således, med stöd av ordförandens utslagsröst, beslutat om införande av vårdnadsbidrag.

Kommunfullmäktiges beslut
•

Kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med lag (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag införs 1 januari 2009. Barn- och utbildningsnämnden ska
förvalta verksamheten och bemyndigas fastställa bestämmelser för bidraget.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

185

