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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2000 12 14
2000 12 05

Ks § 379
Au § 366

Förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen
KS 2000/0374-83
- Ledningskontoret 2000 08 23
- Ledningskontoret PM 2000 09 29

Ledningskontoret har framlagt förslag till förbättringsplan för äldre- och
handikappomsorgen 2001-2005. Planen har remissbehandlats.
Yrkande:
• Per-Anders Croon (m) yrkade att – under avsnittet 2.14 ”Särskilt boende” – det
stycke som angav riktmärke för personaltätheten skulle slopas.
• Sonia Landin (s) yrkade att Per-Anders Croons yrkande skulle avslås.
Ordföranden ställde proposition på Per-Anders Croons yrkande och förklarade sig
anse att det vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för att Per-Anders Croons yrkande skulle bifallas.
NEJ för att yrkandet skulle avslås. 8 ledamöter röstade ja: Eva Nypelius (c), PerOlof Jacobsson (c),Per-Anders Croon (m), Ove Nyman (m), Bror Lindahl (fp),
Sven Larsson (gp), Nils Ronquist (kd), och ordförande Hans Klintbom (c). och 7
ledamöter röstade nej: Christer Engelhardt (s), Sonia Landin (s), Björn
Jansson (s), Torgny Lihnell (mp), Bengt Ohlsson (s), Rose-Marie Stenbom (s) och
Brittis Benzler (v). Kommunstyrelsen hade således bifallit Per-Anders Croons
yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
•

Följande stycke i avsnittet 2.14 Särskilt boende ska utgå:
”Med utgångspunkt från att kunna tillgodose den enskildes behov av omsorg,
omvårdnad, service, tillsyn och gemenskap bör riktmärket för personaltätheten
vara 0,75 per boende med anpassning till vårdtyngd och kvalitet.”

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Den sålunda reviderade förbättringsplanen för äldre- och handikappomsorg
(2001-2005) antas som grund för vårdnämndernas planering. Planen ska
förverkligas i den takt de ekonomiska resurserna medger.
•

Vårdnämnderna får i uppdrag att utarbeta en genomförandeplan. Planen ska
revideras årligen inför beredningen av nästkommande års budget. Vårdnämnderna ska årligen i samband med bokslutet redovisa genomförandet av
förbättringsplanen.

2000/0374-83
2000-08-23
Ledningskontoret
Eva Sellberg/VOS-enheten

Kommunstyrelsen

Förslag till
Förbättringsplan för Äldre- och handikappomsorgen
2001 – 2005

Föreliggande förslag till förbättringsplan har tagits fram i samarbete mellan
representanter från vårdförvaltningarna och ledningskontoret under tiden
december 1999 till maj 2000.
Remiss har sänts till vårdnämnderna, tekniska nämnden, byggnadsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, kommunala handikapprådet, kommunala
pensionärsrådet samt fackliga organisationer.
En sammanställning av inkomna remissvar bifogas.
Angående Rättssäkerhet (2.7) konstateras att SPF önskar tidigarelägga det
slutliga genomförandet av samtliga områden till senast halvårskiftet 2001. SPF
anser vidare att en metodbok inom området Uppsökande verksamhet (2.8)
prioriteras till 2001 istället för 2002.
Ledningskontoret anser att de områden som SPF lyft fram är angelägna
eftersom kritik framförs både nationellt och lokalt om brister och behov av
utveckling. Den tidplan som föreslås i planen skall tolkas som slutdatum för
genomförande. Idag pågår arbete med exempelvis individuell plan och
dokumentation. Metodbok för uppsökande verksamhet saknas idag. Ett
förarbete kommer att krävas för att kunna genomföra uppsökande verksamhet.
En stor del av arbetet handlar idag om att ta fram gemensamma metoder och
rutiner och att genomföra dessa. Det är även en process att samordna tre
nämnder och förvaltningar i detta arbete. Resurser kommer att krävas för att
tidigarelägga genomförandet utifrån SPF:s synpunkter.
Flera remissinstanser lyfter fram vikten av att på olika sätt stödja personalen
framöver med exempelvis fortbildning, handledning, friskvård, kris-/stödgrupp
för vissa delar av arbetet. Synpunkter har även framförts om personaltätheten i
särskilt boende. VVN begär en ändring i visionen (2.14) från ”bör riktmärket
för personaltätheten vara 0,75 per boende med anpassning till vårdtyngd och
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kvalitet” till ”0,75 i snitt per boende”. (m) har i särskilt yttrande framfört att
det inför eventuell konkurrensutsättning vore fel att detaljstyra och fixera
personaltätheten till 0,75. (m) anser att andra kriterier behöver tas fram som
handlar om kvalitet, utbud och politisk uppföljning.
Ledningskontoret konstaterar att förslaget i visionen om ett riktmärke för
personaltäthet i särskilt boende är en principiell ståndpunkt. I visionen anges
att även en anpassning bör ske till vårdtyngd och kvalitet. Förslaget till ett
riktmärke för personaltätheten grundar sig på flera olika faktorer för äldre- och
handikappomsorgen framöver. En viljeinriktning är angelägen då
personalförsörjningsfrågor och kvalitetsaspekter i verksamheten kommer att
stå i fokus framöver. Höga sjukskrivningstal finns i äldre- och
handikappomsorgen i kommunen. Både kort och långtids- sjukskrivningar
ökar. För att behålla och kunna rekrytera personal är arbetssituation och
arbetsmiljö viktig att lyfta fram. Personaltätheten är en av dessa aspekter. I
förbättringsplanens förslag inom områdena Mål och styrdokument (2.1),
Verksamhets- och kvalitetsutveckling (2.2) samt Förhållningssätt och metoder
(2.4) beskrivs dessutom behovet av att utveckla och systematisera det
praktiska arbetet med kvalitetsaspekter. Vid eventuell konkurrensutsättning av
särskilt boende skall samtliga dessa aspekter vägas in.
TF anser att i Samhällsplanering och Folkhälsofrågor (2.5) bör läggas till ett
förbättringsmål om medverkan och samverkan i samhällsplanering och
folkhälsofrågor. FHE framför samma synpunkt. Ledningskontoret tillstyrker
förslaget.
Flera synpunkter har framförts angående önskemål om ytterligare beskrivning
av genomförandet och uppföljningsarbetet av förbättringsplanen. Förslaget i
planen innebär att en genomförandeplan tas fram efter kommunfullmäktiges
beslut i oktober. I åtgärdsplanen skall ingå ansvar, uppföljning,
kostnadsberäkningar samt tidplan för återrapportering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Förbättringsplanen för
äldre- och handikappomsorgen 2001 – 2005 samt ge vårdnämnderna i uppdrag
att i samråd med ledningskontoret att ta fram en genomförandeplan senast den
15 december 2000.

Johan Träff

Gunnela Frumerie

kommundirektör

enhetschef VOS

Bilaga 1 Sammanställning av inkomna remissvar
Bilaga 2 Samtliga inkomna remissvar

Bilaga 1

Sammanställning av inkomna remissvar angående
Förslag till Förbättringsplan för äldre- och
handikappomsorgen 2001 – 2005
Materialet sändes ut på remiss i slutet av maj. Remisstiden var till
den 1 augusti.
Folkhäsoenheten, Regionala utvecklingsenheten och Arbetsgivarenheten inom
Ledningskontoret gavs även möjlighet att komma med synpunkter.

Följande remissvar har inkommit
Gotlands norra vårdnämnd
(GNV)
Gotlands södra vårdnämnd
(GSV)
Visby vårdnämnd
(VVN)
Länsvårdnämnden
(LVN)
Byggnadsnämnden
(BN)
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden (TF) beslut i TN 30.8
Folkhälsoenheten

(FHE)

Sveriges Kommunalpensionärers Förbund (Gotland)
Pensionärernas Riksorganisation (Gotland)
Sveriges Pensionärsförbund (Gotlands distrikt)
Handikapprörelsen på Gotland

(SKPF)
(PRO)
(SPF)
(Handikapprörelsen)

Vårdförbundet
Personalen på Grönsiskan i Visby (VVF)
Moderata Samlingspartiet - Gotland
Remissinstanser som ej inkommit med synpunkter
Kultur- och fritidsnämnden
Svenska kommunalarbetarförbundet
SACO
SKTF
Gotlands Läkarförening
Aktiva Seniorer
Sveriges Pensionärers Riksförbund
Riksförbundet Pensionärers Gemenskapsgrupper
Regionala utvecklingsenheten
Arbetsgivarenheten

(Vårdförbundet)
(Personalen på Grönsiskan)
(m)
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Bakgrund
Initiativet till denna förbättringsplan togs av ledningskontoret och
vårdförvaltningarna. Under våren 1999 inleddes diskussioner om behovet av
en gemensam övergripande handlingsplan för äldre- och handikappomsorgen i
Gotlands kommun.
Flera reformer har genomförts under 1990-talet vilka ökat kommunens och
äldre- och handikappomsorgens ansvar för personer med olika funktionshinder
och för äldre personer. Handikapp-psykiatri- och ädelreformerna har haft stort
inflytande på verksamheter för dessa personer.
Syftet är att ta fram en gemensam övergripande förbättringsplan för
socialtjänstens äldre- och handikappomsorg samt kommunala hälsosjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå inom särskilt boende.
Samordning bör ske med vårdförvaltningarnas/vårdnämndernas verksamhetsoch budgetplanering.
Syftet är även att samordna förbättringsplanen med aktuella nationella mål
utifrån Gotlands kommuns behov.
Förbättringsplanen utgår från personer i behov av insatser från äldre- och
handikappomsorg.
Den lagstiftning som styr verksamheten är främst socialtjänstlagen samt hälsooch sjukvårdslagen utifrån kommunala sjukvårdsansvaret inom särskilt
boende.
Verksamheter som hör samman med Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade - LSS ingår inte i planen.
Förbättringsplanen fokuserar på förbättrings- och utvecklingsbehov som är
angelägna för verksamheterna inom äldre- och handikappomsorgen.
Prioriteringar har skett för varje område. Avstämning av arbetet har skett med
kvalitetsutvecklarna i Gotlands kommun.
Avsnitt 3 i förbättringsplanen redovisar vissa kostnadsberäkningar som har
varit möjliga att ta fram.
En åtgärdsplan för genomförande planeras att tas fram efter planens
behandling i kommunfullmäktige i oktober.
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Sammanställning av remissinstansernas synpunkter
Flertalet av synpunkterna är allmänt beskrivna. Där synpunkterna är
preciserade till förbättringsplanens olika förbättringsområden redovisas de
särskilt.

Allmänt
Samtliga svarande remissinstanser uttrycker ett stöd för och/eller tillstyrkande
av förbättringsplanen.
Kommentarer:
GSV anser att om planen antas så måste ekonomiska resurser tillskapas som
erfordras för genomförandet.
VVN antar planen i sin helhet med begäran om ändring i texten om
personaltäthet i särskilt boende till ”0,75 i snitt per boende”.
LVN anser att planen är ambitiös och väl genomarbetad och vill se en plan för
genomförande och kostnadsberäkning. Påpekar även att det finns flera
samverkansområden mellan äldre- och handikappomsorgen och hälso- och
sjukvården.
TF har generellt inte någon avvikande mening i vad som sägs i förslaget. Med
några till inom områdena 2.5 Samhällsplanering och Folkhälsofrågor, 2.12
Stöd i boende samt 2.14 Särskilt boende anser TF att förbättringsplanen utgör
en bra grund för att förbättra den fysiska miljön för både boende och personal.
Handikapprörelsen framhåller att kostnader och budget måste ges högsta
prioritet för genomförande. Planen förtjänar ett bättre öde än att bli en
utredningsprodukt. Låt därför detta projekt med största prioritet och
skyndsamhet komma till verkställighet. Utan onödiga utredningar.
SKPF anser att planen är väl genomtänkt och att målsättningarna är bra.
Påpekar även att det synsätt som redovisats i inledningen (1.4) inte nog kan
betonas.
PRO anser att arbetet med planen varit ett synnerligen bra exempel på
samarbete mellan vårdförvaltningarna och ledningskontoret. Vill även uttala
en stor uppskattning av arbetet bakom planen. Påpekar även behov av koppling
till budgetarbetet.
SPF anser det mycket värdefullt att planen tagits fram. Vissa synpunkter
framförs om läsbarheten med onödiga punkter och uppdelningar. Efterlyser en
lättläst sammanfattning och en version på engelska. Oro framförs om det
framöver blir för många kartläggningar och behovsplaneringar. Synpunkter
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framförs att planen blivit ännu kraftfullare om arbetet byggt på ett politiskt
förankrat uppdrag i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Frågan ställs
om möjligheten att finansiera planen. Önskemål finns om en schematisk
översikt med mål, medel och tidpunkt.
FHE anser att planen präglas av ett tydligt folkhälsoperspektiv. Det bör framgå
vem som ansvarar för fortlöpande samordning och förslag till fortlöpande
samråd. I åtgärdsplaner bör ansvarsfördelning, resursåtgång och tidsplan
redovisas.
(m) tycker det är positivt att kommunen får ett dokument som blir vägledande
för hur omsorgen om våra äldre skall hanteras framgent på Gotland.

Sammanställning av synpunkter utifrån respektive
förbättrings- och utvecklingsområde
Redovisningen av synpunkterna utgår främst från remissinstansernas egna
formuleringar.
2.1

Mål och styrdokument

SKPF instämmer.
2.2

Verksamhets- och kvalitetsutveckling

SKPF anser att det är nödvändigt att en ansvarig person utses för kvalitets- och
förbättringsarbetet samt uppföljningen. God information, avspänd och
förtroendefull stämning är viktig vid mätning av förväntningar och
upplevelser. Klagomål är inte lätt att framföra vid beroendeställning samt
rädsla för följderna.
SPF anser att för lite resurser har avsatts för detta utvecklingsarbete. Anser att
det finns en risk med en trend som leder till överbyggnad och
överdimensionering som negativt kan påverka resurstilldelning till de egentliga
verksamheterna.
2.3

Ledarskap

SKPF anser att personalens utveckling och trygghet är viktig både för dem
själva och för arbetet som ska utföras.
SPF vill understryka vikten av fortlöpande handledning till cheferna.
Personalen vid Grönsiskan anser att de måste kunna nå sin chef och att chefen
måste känna varje personal i personalgruppen. De anser att många chefer idag
är för dåligt utbildade och har för stora ansvarsområden vilket leder tilloro,
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stress och utbrändhet. Chefen skall klara sina mål och kunna lyssna på sin
personal.
2.4

Förhållningssätt och metoder

SKPF stödjer planens förslag om kontaktpersoner. Anser även att det är
nödvändigt att personalen ges tid för utbyte av tankar om arbete samt
möjligheter att förbättra.
2.5

Samhällsplanering och Folkhälsofrågor

BN instämmer helt med att samhällsplanering bör ske i samverkan och över
förvaltningsgränserna. BN vill dock påpeka att tidiga kontakter ger BN bättre
förutsättningar att hitta goda lösningar.
TF anser strategin om ”medverkan och samverkan i samhällsplanering och
folkhälsofrågor” även bör ingå som ett förbättringsmål då det fortfarande finns
mycket att förbättra och utveckla inom detta område.
FHE anser att det behövs tydligare förbättringsmål inom området
samhällsplanering för hälsa för att stärka samverkan mellan olika aktörer inom
och utom kommunen . Detta för att äldres möjlighet till fysisk aktivitet och
sociala kontakter påverkas av stads- och samhällsplanering, planering och
underhåll av gator, gångvägar, bostadsområden och lokalisering av närbutiker.
SKPF anser att det snarast bör diskuteras om lämpligt seniorboende för dem
som så önskar.
2.6

Information och delaktighet

SKPF instämmer.
SPF önskar att en särskild samarbetsgrupp tillsätts. Påpekar även
informationens betydelse för rättssäkerheten.
2.7

Rättssäkerhet

SKPF anser att allt som finns beskrivet i visionen är av yttersta vikt.
Lyfter även fram vikten av ett tydligt biståndsbeslut och en individuell plan
för varje enskild.
Former för att utveckla rutiner för avvikelser och klagomålshantering bör
arbetas fram och vara förankrade hos samtlig personal. För övrigt hänvisas till
våra synpunkter under 2.2.
SPF anser att förbättringsmålen ska ha högsta prioritet, genomföras under
2000 och senast halvårskiftet 2001.
2.8

Uppsökande verksamhet och Förebyggande hälsovård
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SKPF anser att det inte nog kan betonas, hur viktig"egenvård" är.
Genom uppmuntran kan man nå långt på detta område och därmed förebygga
svårigheter och sjukdomar och främja goda levnadsförhållanden.
SPF anser att detta område borde prioriteras bättre och att en metodbok tas
fram redan under 2001. SPF efterfrågar en mer utförlig beskrivning av hur
uppsökande verksamhet skall bedrivas med fokus på integritet och
tystnadsplikt.
FHE anser att kunskap om de hälsofrämjande faktorerna bör tas med. De
faktorer som leder till hälsa är föremål för intensiv internationell forskning och
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv kan viktigt metodutvecklingsarbete
byggas upp. Här finns utomordentligt goda förutsättningar för till exempel
samverkan med ideella organisationer.
Under rubriken saknas även mål knutet till strategin ”öka kunskapen om de
faktorer som leder till ohälsa”. Ett förtydligande vad gäller målgrupp och
omfattning ger ett klarare planeringsunderlag.
2.9.1

Samverkan mellanhuvudmän

SKPF instämmer. Anser att det får inte hända, att någon enskild "faller mellan
stolarna" på något sätt.
2.9.2

Samverkan med frivillig organisationer

SKPF anser att behovet av sociala träffpunkter är stort. Det gäller både
personer i särskilt boende och för övriga äldre och funktionshindrade personer
FHE anser att de strategier och mål som återfinns under denna rubrik är goda
exempel på tvärsektoriellt folkhälsoarbete med gott stöd i vetenskap och
erfarenhet. Vid de rådslagsmöten som folkhälsoenheten hållit under arbetet
med att ta fram ett förslag till kommunalt program för kost och fysisk aktivitet
har ett starkt behov av dessa strategier framförts.
2.10
Personal
SKPF anser att det är oerhört viktigt att arbetet känns stimulerande och att
personalen genom utbildning, samtal o d känner att den utvecklas.
En god arbetsmiljö är nödvändig om man vill få sökande till lediga tjänster.
PRO anser att den viktigaste resursen är personalen. Planen omfattar också
värdefulla insatser att utbilda och utveckla personalen. PRO påpekar att detta
tar tid och vill poängtera vikten av att motverka utbrändhet och stress för
personalen som omfattas av dessa åtgärder, genom att sätta in ersättare under
studie/utvecklingstiden. Samarbete redan på planeringsstadiet bör ske med
Arbetsmarknadsverket, som då kan använda AMS-medel som stöd för dessa
insatser.
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I förslaget påpekas vikten av en anpassad introduktion på alla arbetsplatser för
att säkerställa kvalitén på vården. Det vill vi understryka. Varje anställd bör
vara klar över var dom finns i vårdkedjan och kunna veta hur patienter kan få
gå vidare vid behov.
Ett personalpolitiskt program måste utarbetas, gärna i samarbete
personalorganisationerna.
Föreslagen personalförsörjningsplan kan lämpligen omfatta längre tid än 5 år
och bör följas upp och revideras årligen.
SPF anser strategier och förbättringsmål är bra. Önskvärt vore att kommunen
hade en plan för hur man kan locka unga till vårdutbildningarna. En bättre och
målmedvetnare marknadsföring borde ske av vårdyrkena.
Handikapprörelsen anser att det är viktigt att det finns grund - och
fortbildning, att allsidigheten beaktas, speciell personal behövs för respektive
behov exempel psykisk funktionshindrade, förståndshandikappade med flera,
att man särar på olika boendeformer beroende på funktionshinder.
Vårdförbundet anser att personalrekryteringen är under all kritik med dåliga
insatser från arbetsgivarhåll, i det närmaste obefintliga som Vårdförbundet ser
det. Att skapa en stor organisation utan tillräckligt antal sjuksköterskor som
har medicinskt ansvar i många omvårdnadsfrågor kommer naturligtvis inte att
gå. Avspeglingen i dålig arbetsmiljö för de som arbetar i underbemannade
arbetspass, ger stora arbetsmiljöproblem. Ringarna sprider sig på vattnet,
annan personal slits och situationen blir ohållbar. Läkarsituationen är i
dagsläget dålig, med låg bemanning och utökat ansvar för framför allt
sjuksköterskorna. Här behövs alltså krafttag och stora insatser av
arbetsgivaren. En väg att gå är att se sambandet med en god löneutveckling
och bra arbetsmiljöförhållanden vilket ger ett bättre rekryteringsläge. Satsa på
annan personal med treårigt gymnasium, så att de få möjligheten att utbilda sig
till sjuksköterskor under betald tid.
Personal på Grönsiskan anser att arbetsmiljön är väldigt viktig i
äldreomsorgen, både den psykiska och fysiska. Cheferna måste tänka MER på
hur personalen mår och ibland kunna fresta med en ”morot”. Mår personalen
bra gör de ett bättre jobb. Timvikarier ska vara med på personalmöten - det är
kränkande att inte få vara med. Handledning till personal ska föras in på
schema. LÖNEN är en mycket viktig faktor, får man inte betalt efter prestation
så försvinner arbetskraften till mer attraktiva jobb.
Det ska finnas en kris-/stödgrupp inom hemtjänsten som är utbildade för att ta
hand om mycket svåra och krävande pensionärer. Om det behövs ska denna
grupp ”ta över” den berörda personen. Alla människor klarar inte av psykisk
misshandel det är därför som utbildning är mycket viktig.
FHE anser att målet att ett förslag till friskvårdspolicy finns under 2002 är
utmärkt. Även denna fråga har lyfts fram som ett centralt utvecklingsområde
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under arbetet med att ta in underlag inför kommunens program för kost och
fysisk aktivitet.
2.11

Avgifter

SKPF vill få möjlighet att komma med synpunkter på kommande
avgiftsförslag.
2.12

Stöd i boende

TF stöder föreslagna strategier och förbättringsmål som rör bostadsanpassning
i egna bostaden.
SKPF instämmer i allt som framförs i visionen och hoppas att
förbättringsåtgärder snarast genomföres.
FHE anser att med stöd av underlag från folkhälsoenhetens programarbete om
kost och fysisk aktivitet bör ett friskvårdsperspektiv prägla förslaget om tidiga
hemtjänstinsatser. Social kontakt och fysisk aktivitet går hand i hand, liksom
hälsofrämjande kostvanor och social gemenskap. Den arbetstid som åtgår för
att följa med en åldrig person på promenad eller småprata över en måltid bör
betraktas som hälsofrämjande investeringar i syfte att skjuta upp och minska
behovet av mer kostsam sjukvård.
Personalen på Grönsiskan anser att aktiviteter för äldre och handikappade är
väldigt viktigt, det får inte glömmas bort. Tyvärr har det blivit neddragningar
här i Visby som gjort att hjälptagaren behövt mer hemhjälp på grund av
ensamhet, oro och psykiska problem. Detta kräver mer personal och tid, vilket
medför ökade kostnader. Personalen anser att de i förebyggande syfte har
avsatt tid på sitt arbetsschema så att kontakter och planering med
frivilligorganisationerna är möjlig tillsammans med terapi/ dagcentraler.
2.13

Stöd till anhöriga

SKPF instämmer och hoppas på ett snabbt genomförande av
förbättringsplanen.
SPF anser att innehållet i detta avsnitt förtjänar allt stöd och har förhoppningen
att de förväntningar som skapats genom Anhörigstödprojektet infrias genom
att resurser tilldelas när projekttiden med statligt stöd upphör.
Handikapprörelsen anser att stöd till anhöriga måste ses som absolut
nödvändigt. Vid anpassad vård till livets slutskede, bör det utgå 10 till 14
timmar i månadsstöd som ett minimum. Det ska vara individuell bedömning
och skall vara kostnadsfritt. Understryker behovet av trygghetsplatser för
anhöriga. Medel skall avsättas för kostnadsfri avlösning i hemmet.
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FHE anser att då avsnittet finns med i planen så visar det på ett uttryck för ett
uttalat folkhälsoperspektiv som präglar planen i sin helhet och
folkhälsoenhetens ser med glädje att planen omfattar också stöd till anhöriga.
2.14

Särskilt boende

VVN begär ändring i texten så att talet för personaltäthet i särskilt boende –
0,75 per boende skall anges som ”0,75 i snitt per boende”.
BN påpekar att nybyggnad kan kräva fysisk planering. För att leva upp till
målen att samtliga särskilda boenden ska uppfylla godtagen minimistandard
senast under 2005 krävs utarbetande av en långsiktig planering utifrån
förväntat behov. BN påpekar att ett planarbete tar ca ett år att genomföra och
att det i dagsläget finns en stor mängd pågående arbeten som ytterligare
förlänger den totala handläggningstiden.
TF stöder föreslagna strategier som förbättringsmål som rör bostadsanpassning
i särskilda boendet.
SKPF anser att detta avsnitt är av mycket stor betydelse för äldreomsorgens
"kunder". Exempelvis - God boendestandard vad beträffar lokaliteterna,
att få medverka i planerandet av vardagen, att få möjlighet att komma ut varje
dag, kvarboendeprincipen bör gälla med hänsyn tagen till den boendes
önskemål, en individuell plan för varje boende och ett klart beslut om
biståndets omfattning, möjlighet till kontakt med anhöriga.
Till detta fordras en personaltäthet, som gör det möjligt för personalen att
genomföra dessa goda intentioner utan att bränna ut sig.
SKPF anser att det i visionen saknas ett uttryck för Gotlands Kommuns vilja,
att ligga före i planeringen och byggandet av särskilda boenden, så att
köbildning undviks.
Handikapprörelsen anser att vid livets slutskede ska finnas tillgång till eget
rum samt att man ska kunna välja mellan enkelrum eller dubbelrum i
äldreboende. Boendestandarden måste givetvis förbättras, men ett sådant
boende skulle vara ett värdefullt alternativ till det egna boende eller en
flyttning till sjukhem. En ombyggnad av befintliga ålderdomshem borde få
högsta prioritet och torde således kunna lösa något av detta besvärliga
problem.
FHE lyfter fram att visionen omfattar möjligheten för äldre att komma ut varje
dag, meningsfullhet och gemenskap liksom kontakter med anhöriga, vänner
och föreningar. Alltsammans tydligt hälsofrämjande insatser. Bland
strategierna märks utarbetande av individuella planer för de boende, vilka skall
erbjudas att medverka i denna planering. Under förbättringsmålen saknas mål
för dessa strategier, utöver personaltätheten som utgör en förutsättning för ett
sådant arbetssätt. I de individuella planerna bör särskilt redovisas vilka
hälsofrämjande insatser som skall göras utifrån den enskildes behov, önskemål
och förutsättningar. Personal-, bostads- och verksamhetsplanering bör göras
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utifrån visionen om att de äldre skall kunna komma ut, möta andra och inte bli
passiva och isolerade.
(m) anser att uppsatta mål skall omfatta alla utförare och det är därför viktigt
att det finns en flexibilitet i planen, så andra entreprenörer kan lägga upp
verksamheten på ett sätt som kan anpassas till de boendes behov. Att redan nu
detaljstyra och t ex fixera personaltäthet till 0,75 måste vara fel. Andra kriterier
behöver därför tas fram som handlar om kvalitet, utbud och politisk
uppföljning. I planen bör framgå när, var och hur uppföljning skall ske.
2.15

Sysselsättning

SKPF anser att till det goda boendet och omhändertagandet enligt 2.14 bör
finnas meningsfull sysselsättning avpassad efter varje enskilds behov.
PRO anser angående föreslagen kartläggning av sysselsättningsbehov att det
även bör uppmärksammas många pensionärers behov av exempelvis
dagcenterverksamhet som medför ökad hälsa och social gemenskap. Mycket
görs av pensionärsorganisationerna men på många håll behövs ytterligare
åtgärder och här finns utrymme för ökat kommunalt stöd i olika former.
SPF efterlyser en plan i kommunen för hur man kan öka och utveckla
möjligheterna att arbeta efter fyllda 65 år i de fall detta anses lämpligt.
2.16

Hälso- och sjukvård

SKPF anser att det är självklart att äldre och funktionshindrade i det särskilda
boendet skall ha tillgång till sjukvård som alla andra medborgare. Plan för
sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser skall finnas för varje enskild boende.
SPF vill påpeka det nödvändiga i att äldre i tid får möjligheter att åtgärda sina
problem med syn och hörsel. Dagens långa väntetider är oacceptabla och
medverkar till att försätta en allt större grupp äldre i en situation med
besvärande och funktionshindrande handikapp.
Vårdförbundet anser att tänkt vidareutbildning av sjuksköterskor ses som en
framgång och det ger en bra utvecklingsmöjligheter av yrket. Stimulans ger
kreativitet. I de tänkta fortbildningsplanen vill Vårförbundet ha en representant
enl. samverkansavtalet.
Vårdförbundet lyfter fram att de gamla blir allt fler och fler, många vill bo
hemma kanske till sina sista dagar. En del svårt sjuka med terminalvård i
slutskedet. Att då ha olika personer bland sjuksköterskorna som kommer för
att vårda, ge smärtlindring etc. kan inte vara så bra. Kontinuitet bland
sjuksköterskorna synes ovärderlig.
Personalen på Grönsiskan påpekar att information om den medicinska biten
måste bli bättre till hemtjänsten.
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2.17

Vård och omsorg i livets slutskede

SKPF instämmer.
2.18

Resurs- och utvecklingscentra

SKPF tillstyrker dessa kontakter, då personal- och verksamhetsutveckling är
mycket viktig.
SPF ger exempel på etablerade institutioner som tänkbara möjligheter att
etablera samarbete med. Efterlyser även en plan för samverkan i uppbyggande
av forskning.
2.19

Uppföljning

SKPF anser att samma kvalitet bör gälla över hela kommunen för äldre- och
handikappomsorgens "kunder ". En årlig uppföljning bör ske på alla områden
och visar den att brister finns på något område, bör särskilda insatser snabbt
sättas in där.
PRO instämmer i vikten av årlig uppföljning och utvärdering av
förbättringsplanen och att återföringen redovisas också till
frivilligorganisationerna.
FHE anser att det bör framgå inte bara att planen skall följas upp utan också
var ansvaret ligger för att samla in uppgifter, vem som värderar insamlat
uppföljningsmaterial och hur eventuella korrigeringar görs.
3

Uppskattade kostnader

FHE anser att den kostnadsöversikt som planen innehåller är mycket viktig för
att möjliggöra realistiska bedömningar och förbereda åtgärdsplanering.
Översikten är enkel och tydlig. Här nämns en projektledare som anställs under
ett år för att tillsammans med vårdförvaltningarna ta fram metoder för
uppföljning. Det är säkerligen en riktig bedömning att det kräver omfattande
insatser för att konstruera de system som krävs. Enligt planen skall uppföljning
göras årligen och det är viktigt att ansvaret för kontinuerlig uppföljning
klarläggs under projektåret.
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Inkomna remissvar
Gotlands norra vårdnämnd
Gotlands södra vårdnämnd
Visby vårdnämnd
Länsvårdnämnd
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden §185 och förvaltningens förslag
Folkhälsoenheten
Sveriges kommunalpensionärers förbund
Pensionärernas riksorganisation
Sveriges pensionärsförbund
Handikapprörelsen
Vårdförbundet
Personalen på Grönsiskan i Visby
Moderata samlingspartiet

GOTLANDS KOMMUN
Gotlands norra vårdnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

GNV § 40 Förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen,
remiss
•
•

2000/0219-90
GNV/AU 2000-06-05 § 24

Föreligger förslag till förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen som i
samarbete mellan representanter från vårdförvaltningarna och ledningskontoret
arbetats fram under våren 2000.
Nämnden har givits tillfälle avge synpunkter.
Flera reformer har genomförts under 1990-talet vilka ökat kommunens och
äldre och handikappomsorgens ansvar för personer med olika funktionshinder
och för äldre personer. Handikapp-, psykiatri- och ädelreformerna har haft stort
infly tande på verksamheter för dessa personer.
Syftet med förbättringsplanen
Syftet är att ta fram en gemensam övergripande förbättringsplan för socialtjäns
tens äldre- och handikappomsorg samt kommunala hälso- sjukvårdsinsatser upp
till och med sjuksköterskenivå inom särskilt boende. Samordning bör ske med
vårdförvaltningarnas/vårdnämndernas verksamhets- och budgetplanering. Syf
tet är även att samordna förbättringsplanen med aktuella nationella mål utifrån
Gotlands kommuns behov.
Avgränsning och ansvarsfördelning
Förbättringsplanen utgår från personer i behov av insatser från äldre- och handikappomsorg.
Den lagstiftning som styr verksamheten är främst socialtjänstlagen samt hälso- och
sjukvårdslagen utifrån kommunala sjukvårdsansvaret inom särskilt boende.
Verksamheter som hör samman med Lagen om stöd och service till vissa funk
tionshindrade - LSS ingår inte i planen.
Förbättringsplanen fokuserar på förbättrings- och utvecklingsbehov som är angelägna för verksamheterna inom äldre- och handikappomsorgen. Prioriteringar
har skett för varje område. Avstämning av arbetet har skett med kvalitetsutveck
larna i Gotlands kommun.
Förbättringsplanen omfattar följande områden:
Mål och styrdokument, Kvalitets- och verksamhetsutveckling, Ledarskap, Förhållningssätt och metoder, Samhällsplanering och folkhälsofrågor, Information och
delaktighet, Rättssäkerhet, Uppsökande verksamhet och förebyggande, Samver kan,
Personal, Stöd i boende, Stöd till anhöriga, Särskilt boende, Sysselsättning,

GOTLANDS KOMMUN
Gotlands norra vårdnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

GNV § 40 forts

Hälso- och sjukvård, Vård och omsorg i livets slutskede, Resurs- och utveck
lingscentra samt Uppföljning.
Planen förslås gälla oavsett nuvarande eller kommande organisation.
Tidplan
Förbättringsplanen föreslås omfatta åren 2001 – 2005.
Genomförande
Efter beslut i kommunfullmäktige föreslås att en åtgärdsplan för planering av
planens genomförande tas fram tillsammans med vårdförvaltningarna. I åtgärds
planen bör ingå visioner, strategier och förbättringsmål.

Förslag till beslut
•

Förbättringsplanen för äldre- och handikappomsorg antas i sin helhet.

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL VÅRDNÄMNDEN
Besluta i enlighet med föreliggande förslag.
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
Vårdnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutet meddelas
Ledningskontoret
Äldreomsorgschefen

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gotlands Södra Vårdnämnd

21 juni 2000

GSV § 66
Förslag till förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen
2001-2005
• Dnr VN 2000/0219-90
• GSV/Au-A § 40, 2000-06-07

Ärendebeskrivning
Avdelningschef Birgitta Nylund redogör för förslaget till förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen
2001-2005. Planen har utarbetats i samarbete mellan representanter från vårdförvaltningarna och
ledningskontoret. Förslaget har nu sänts till vårdnämnden för eventuella synpunkter.
Syftet med förbättringsplanen är att ta fram en gemensam övergripande förbättringsplan för socialtjänstens äldreoch handikappomsorg samt kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser t. o. m. sjuksköterskenivå inom särskilt
boende. Syftet är även att samordna förbättringsplanen med aktuella nationella mål utifrån kommunens behov.
Planen upptar många olika förbättrings- och utvecklingsområden såsom mål och styrdokument, verksamhets- och
kvalitetsutveckling, ledarskap, förhållningssätt och metoder, samhällsplanering och folkhälsofrågor, information
och delaktighet, rättsäkerhet, uppsökande verksamhet och förebyggande hälsovård, samverkan mellan huvudmän
och med frivillig organisationer, personal, avgifter, stöd i boende, stöd till anhöriga, särskilt boende,
sysselsättning, hälso- och sjukvård, vård och omsorg i livets slutskede, resurs- och utvecklingscentra samt
uppföljning. Samtliga förbättrings- och utvecklingsområden beskrivs i tre delar; visioner, strategier och
förbättringsmål.
Ett flertal olika åtgärder upptas i förslag till förbättringsplan . Därtill presenteras också en uppskattning av
kostnader utanför ordinarie verksamhet. I några fall ingår föreslagna åtgärder i vårdnämndernas inlämnade
förslag till budget 2001. Sammanfattningsvis uppgår kostnaderna till ca 60 Mnkr/år för respektive vårdnämnd.
Vårdnämnden diskuterar ärendet och ser mycket positivt på förslaget. Vårdnämnden anser vidare att om planen
antas så måste ekonomiska resurser tillskapas för detta.
Vårdnämndens beslut
Vårdnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till
förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen 2001-2005 och tillskapa de ekonomiska resurser som erfordras
för genomförandet.
___
Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige, Birgitta Nylund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

GOTLANDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd
Visby vårdnämnd, arbetsutskottet

2000-06-21
2000-06-07

VVN § 66

Dnr 2000/0219 90

VVN/AU § 263

Remiss: Förslag till Förbättringsplan för Äldre- och handikappomsorgen
2001-2005
Föreliggande förslag har tagits fram i samarbete mellan representanter från
vårdförvaltningarna och ledningskontoret under tiden december 1999 till maj
2000.
Syftet är att ta fram en gemensam övergripande förbättringsplan för socialtjänstens
äldre- och handikappomsorg samt kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser upp
till och med sjuksköterskenivå inom särskilt boende samt att samordna
förbättringsplanen med aktuella nationella mål utifrån Gotlands kommuns behov.
Förbättringsplanen utgår från personer i behov av insatser från äldre- och
handikappomsorg. Den lagstiftning som styr verksamheten är främst socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen utifrån kommunala sjukvårdsansvaret inom
särskilt boende. Förbättringsplanen fokuserar på förbättrings- och utvecklingsbehov som är angelägna för verksamheterna inom äldre- och handikappomsorgen.
Förbättringsplanen föreslås omfatta åren 2001-2005 och föreslås gälla oavsett
nuvarande eller kommande organisation.
Efter beslut i kommunfullmäktige föreslås att en åtgärdsplan för planering av
planens genomförande tas fram tillsammans med vårdförvaltningarna. I åtgärdsplanen bör ingå visioner, stategier och förbättringsmål.
Synpunkter skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 1 augusti 2000.
Arbetsutskottets beslut
Ärendet upptas för behandling vid gemensamma arbetsutskottets sammanträde
2000-06-14 samt vid Visby vårdnämnds nästkommande sammanträde.
_____
Ärendet upptas för vårdnämndens behandling.
Särskilt framhålls punkterna beträffande Nuläge - mål - krav och förväntningar,
Ledarskap, Personal, Stöd i boende, Särskilt boende samt Uppskattning av
kostnader utanför ordinarie verksamhet.
Efter diskussion om bl.a. personaltäthet, där olika synpunkter förs fram föreslås att
vårdnämnden tillstyrker planen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1

GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd

2000-06-21

Forts VVN § 66
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
Planen antas i sin helhet med begäran om ändring i texten så att talet för personaltäthet i särskilt boende, 0,75 per boende skall anges som ”0,75 i snitt per boende”
med anpassning till vårdtyngd och kvalitet.
_____

Protokollsutdrag:
Eva Sellberg, Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2

GOTLANDS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Länsvårdnämnden

LVN § 125

LVN § 125. Remiss: Förbättringsplan för äldre- och handikappomsorg
• VN 2000/0219-90, Remiss: Förbättringsplan för äldre- och
handikappomsorg
Länsvårdnämndens beslut
Länsvårdnämnden är överens om att förbättringsplanen för äldre- och
handikappomsorg är ambitiös och väl genomarbetad. Länsvårdnämnden vill
gärna se en plan för genomförande och kostnadsberäkning. Det finns flera
samverkansområden mellan äldre- och handikappomsorgen och hälso- och
sjukvården, till exempel vård i livets slutskede
2000-05-29 LVN au § 101; Länsvårdnämnden har på remiss från ledningskontoret fått förbättringsplanen för äldre- och handikappomsorg. Synpunkter
emotses senast 1 augusti 2000. Förvaltningen har fått i uppdrag att granska
förslagets effekter på hälso- och sjukvården.
Under våren 1999 inleddes, på initiativ av ledningskontoret och vårdnämnderna, diskussioner om behovet av en gemensam övergripande handlingsplan
för äldre- och handikappomsorgen i Gotlands kommun. Flera reformer har genomförts under 1990-talet vilka ökat kommunens och äldre- och handikappomsorgens ansvar för personer med olika funktionshinder, och för äldre personer.
Handikapp-, psykiatri- och ädelreformerna har haft stort inflytande på verksamheter för dessa personer.
Gotlands kommun antog ett handlingsprogram för handikappfrågor april 1997.
Denna bygger till stor del på FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet
för människor med funktionshinder som antogs 1993. En viss revidering av
handlingsprogrammet kommer att ske under 2000. Juni 1998 antog riksdagen
en nationella handlingsplan för äldrepolitiken (1997/98:113). Den innehåller
områden som är i behov av förbättring och utveckling. Ett delbetänkande från
Nationella folkhälsokommittén (SOU 1999:137) beskriver utveckling av hälsa
och funktionsförmåga hos äldre. Förslag till mål och strategier har även tagits
fram. Slutbetänkande väntas under hösten 2000. Förslag till mål och strategier
kommer även tas fram för gruppen funktionshindrade.
Förändringar i socialtjänstlagen under 1998 och 1999 ställer krav på kvalitetsarbete. Kvalitet handlar i stor utsträckning om det som sker i mötet mellan den
enskilde och äldre- och handikappomsorgens företrädare. 1998 infördes en
bestämmelse om att socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet (7 a §
SoL). Motsvarande bestämmelse finns sedan tidigare inom hälso- och sjukvården. Människors olika behov av kvalitet påverkar deras uppfattningar om vad
som är kvalitet. Behov finns även av uppföljning och utvärdering av verksamheten. Några områden är särskilt utpekade som viktiga kvalitetsfaktorer i propositionen om förändrad socialtjänstlag och i nationella handlingsplanen.

delges kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2000-06-21
Byggnadsnämnden

§ 206

Dnr 2000/5062 - 10

FÖRBÄTTRINGSPLAN FÖR ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2001-2005
Remiss från ledningskontoret
____________________________________________________________________

BESLUT
1.

Byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets synpunkter till ledningskontoret
som sina egna.

BAKGRUND
Flera reformer har genomförts under 1990-talet vilka ökat kommunens och äldre- och
handikappomsorgens ansvar för personer med olika funktionshinder och för äldre personer.
Detta är bakgrunden till att ett behov av en samlad bild av nuläget och olika förbättringsmöjligheter har vuxit fram i kommunen.
Under 1999 inleddes diskussioner om behovet av en gemensam övergripande handlingsplan
för äldre- och handikappomsorgen i Gotlands kommun, detta arbete ledde fram till föreliggande förslag till förbättringsplan.
Syftet med förbättringsplanen är att ta fram en gemensam övergripande förbättringsplan för
socialtjänstens äldre- och handikappomsorg samt kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser
upp till och med sjuksköterskenivå inom särskilt boende. Syftet är också att samordna
förbättringsplanen med aktuella nationella mål utifrån Gotlands kommuns behov.
Efter det att förbättringsplanen beslutats av komunfullmäktige föreslås att en åtgärdsplan för
genomförande tas fram tillsammans med vårdförvaltningarna.

STADSARKITEKTKONTORETS SYNPUNKTER
Förbättringsplanen omfattar ett antal delområden där Samhällsplanering och Folkhälsofrågor
ingår som en del och Särskilt boende som en annan. Stadsarkitektkontorets synpunkter
omfattar endast dessa avsnitt.
Stadsarkitektkontoret instämmer helt i att samhällsplaneringen bör ske i samverkan och över
förvaltningsgränserna för att bäst svara upp mot behoven. Stadsarkitektkontoret har som
verksamhetsidé att vara den naturliga samtalsparten för alla som vill bygga eller på annat
sätt vill påverka markanvändningen på Gotland. Tidiga kontakter med oss ger bättre
förutsättningar att hitta goda lösningar.
I avsnittet Särskilt boende finns förbättringsmålet - att samtliga särskilda boenden ska uppfylla
godtagen minimistandard senast under 2005. Detta innebär troligen både
ombyggnad och nybyggnad. Nybyggnad kan komma att kräva fysisk planering. För att kunna
leva upp till detta mål måste en långsiktig planering avseende förväntat behov utarbetas.
Upplysningsvis kan nämnas att ett planarbete tar ca ett år att genomföra därtill kommer att vi i
dagsläget har en stor mängd pågående arbeten som ytterligare förlänger den totala
handläggningstiden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2000 08 30

TN § 185 Remiss. Förslag till Förbättringsplan för Äldre och
handikappomsorgen 2001-2005
Tekniska förvaltningen 2000 08 06
Au § 185

Ledningskontoret har till tekniska nämnden för yttrande remitterat förslag
till förbättringsplan för Äldre- och handikappomsorgen 2001-20005.
De delar av förslaget som främst berör tekniska förvaltningen är avsnitten
2.5 Samhällsplanering och Folkhälsofrågor, 2.12 Stöd i boende samt 2.14
Särskilt boende.
Tekniska förvaltningen har yttrat sig över förslagen i nämnda avsnitt.

Arbetsutskottet förslag till tekniska nämnden
•

Till ledningskontoret som tekniska nämndens yttrande översända
tekniska förvaltningens skrivelse daterad 2000 08 08.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF fastighetsavd
Ledningskontoret

Justerare

Utdragsbestyrkare

1(2)
2000-08-06
Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden

Remiss
Förslag till Förbättringsplan för Äldre- och
handikappomsorgen 2001-2005. Dnr TN 2000/1406

Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, har fått i uppdrag att yttra sig
över förslag till ”Förbättringsplan för Äldre- och handikappomsorgen
2001-2005”, dat 2000-05-22.
De delar av förslaget som främst berör Tekniska förvaltningen(TF) är avsnitten
2.5 Samhällsplanering och Folkhälsofrågor, 2.12 Stöd i boende samt 2.14
Särskilt boende.
Generellt kan sägas att Tekniska förvaltningen inte har någon avvikande
mening i vad som sägs i förslaget.
TF vill betona vikten av att den samverkan och de diskussioner som under
2000 förts mellan bla vårdförvaltningarna, stadsarkitektkontoret, tekniska
förvaltningen mfl får en fortsättning. Både kommunen i stort och den enskilde
har mycket att vinna på det såväl ekonomiskt som i utfallet av en väl anpassad
fysisk miljö.
I avsnitt 2.5 tar förslaget upp ”medverkan och samverkan i samhällsplanering
och folkhälsofrågor" som en strategi för äldre- och handikappomsorgen, vilket
är bra, men det finns fortfarande mycket att förbättra och utveckla inom detta
område och det borde därför, enl vår uppfattning även ingå i planen som ett
uttalat förbättringsmål.
TF stöder också de föreslagna strategier och förbättringsmål i avsnitt 2.12 och
2.14 som rör bostadsanpassning i såväl egna bostaden som i särskilda
boenden.
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I 2.14 föreslås vidare att man skall ta fram funktionsprogram och
förprojekteringsplaner för samtliga särskilda boenden inkl tidplaner och
kostnadsbild. TF förutsätter att detta upplägg följer den av kommunstyrelsen
antagna ”Byggprocessen i Gotlandskommun” dvs investeringsbehovet som tas
fram i slutet av förprojekteringen är preliminärt och kan komma att justeras
under projekterings fasen.
Med ovanstående tillägg och kommentarer är det TF’s uppfattning att ”Förslag
till förbättringsplan för Äldre och handikappomsorgen 2001-2005” utgör en bra
grund för att förbättra den fysiska miljön för både boende och personal.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Karl-Gustaf Roos
Teknisk direktör

Tord Rasmusson
Avdelningschef
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2000-06-20
Ledningskontoret
Folkhälsoenheten

VOS-enheten
Eva Sellberg, utvecklingschef

Folkhälsoenhetens yttrande över förslag till förbättringsplan för Äldre- och
handikappomsorgen 2001 - 2005
Syftet med förbättringsplanen
Planen skall leda till förbättringar och kvalitetsutveckling inom socialtjänstens
äldre- och handikappomsorg samt kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser upp
till och med sjuksköterskenivå inom särskilt boende. I planen sägs dessutom att
samordning bör ske med vårdförvaltningarnas/vårdnämndernas verksamhets
och budgetplanering. Av planen framgår inte om samordningen avser under
framtagandet av själva planen eller om det gäller fortlöpande samordning under
implementering. Om det gäller fortlöpande samordning under verksamhetsåren
bör framgå vem som ansvarar och möjligen ett förslag på form för fortlöpande
samråd.
Planens struktur och centrala begrepp
Inom Gotlands kommun saknas en enhetlig terminologi för centrala
kommunövergripande politiska styrdokument. Själva ordet förbättringsplan är
inte tidigare använt och kan möjligen, trots att det i sig är tydligt, öka
förvirringen om vad det är för typ av dokument. Däremot är begreppen vision,
strategi och (förbättrings)mål vanligt förekommande och väl kända.
Planen är väl genomtänkt trots den korta produktionstiden. Strukturen med
visioner och mål samt strategier för att uppnå målen är klar och tydlig.
Styrkraften i dokumentet påverkas säkerligen gynnsamt av att målen är
tidsplanerade och kostnadsberäknade (så lång detta låtit sig göras).
Folkhälsoenhetens uppföljning av ett annat centralt politiskt styrdokument
(alkohol- och drogpolitiska programmet) visade klart att frånvaro av koppling
mellan politiska mål och resurstilldelning har en hämmande verkan på
utvecklingsarbetet.
Genomförande och uppföljning/utvärdering
I planen sägs att kontinuerlig uppföljning och utvärdering skall göras samt att
planen fortlöpande skall revideras. Utifrån erfarenheter av liknande
programprocesser bör det tydligt framgå var ansvaret för sådan
uppföljning/utvärdering placeras. Man bör kanske också reda ut vad som avses
med begreppen uppföljning och utvärdering. Om extern utvärderingskompetens
behövs kan detta, beroende på val av utförare, föra med sig kostnader. Men även
uppföljning bör ske systematiskt och genomtänkt och kan kräva speciella
resurser.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

N Hansegatan 4,
Korpen, Visby

0498-26 80 00
+ 46 498-26 80 00

0498-26 90 38
+46 498-26 90 38

339-8328

18 97 50-3

2(3)

Planen förutsätter att åtgärdsplaner tas fram tillsammans med
vårdförvaltningarna. I dessa bör enligt planen ingå visioner, strategier och
förbättringsmål. Även i dessa åtgärdsplaner bör ansvarsfördelning, resursåtgång
och tidsplan redovisas. Planen klargör inte vem som förväntas ansvara för
arbetet med åtgärdplanerna - även här bör en ansvarig funktion anges.
Innehåll
Planen som helhet präglas av ett tydligt folkhälsoperspektiv. Den bör kunna
utgöra ett väsentligt bidrag till det folkhälsopolitiska program som enligt Vision
2010 skall utarbetas för Gotland.
Samhällsplanering och folkhälsofrågor
I de flesta fall finns i planen ett mål för de föreslagna strategierna. Vad gäller
deltagande i samhällsplaneringen saknas mål liksom för åtgärdsplaner utifrån
handikappolitiska programmet. Ur ett folkhälsoperspektiv är
samhällsbyggandet av helt avgörande betydelse för hälsoutvecklingen. Äldres
möjlighet till fysisk aktivitet och sociala kontakter påverkas av stads- och
samhällsplanering, planering och underhåll av gator, gångvägar,
bostadsområden och lokalisering av närbutiker. Tydligare förbättringsmål på
detta område skulle stärka samverkan mellan de olika aktörerna inom och utom
kommunen vad gäller samhällsplanering för hälsa.
Uppsökande verksamhet och förebyggande hälsovård
Här sägs att en strategi skall vara att ”öka kunskapen om de faktorer som leder
till ohälsa.” Här bör enligt folkhälsoenheten även de hälsofrämjande
faktorerna integreras. De faktorer som leder till hälsa är föremål för intensiv
internationell forskning och utifrån ett hälsofrämjande perspektiv kan viktigt
metodutvecklingsarbete byggas upp. Här finns utomordentligt goda
förutsättningar för till exempel samverkan med ideella organisationer.
Under rubriken saknas även mål knutet till strategin ”öka kunskapen om de
faktorer som leder till ohälsa”. Ett förtydligande vad gäller målgrupp och
omfattning ger ett klarare planeringsunderlag.
Samverkan med frivilligorganisationer
De strategier och mål som återfinns under denna rubrik är goda exempel på
tvärsektoriellt folkhälsoarbete med gott stöd i vetenskap och erfarenhet. Vid de
rådslagsmöten som folkhälsoenheten hållit under arbetet med att ta fram ett
förslag till kommunalt program för kost och fysisk aktivitet har ett starkt behov
av dessa strategier framförts.
Personal
Målet att ett förslag till friskvårdspolicy finns under 2002 är utmärkt. Även
denna fråga har lyfts fram som ett centralt utvecklingsområde under arbetet
med att ta in underlag inför kommunens program för kost och fysisk aktivitet.
Stöd i boende
Här framgår av visionen att ”Stöd till olika aktiviteter skall öka”. En strategi är
att utveckla flexibel hemtjänst på alla dygnets tider. Målet är att innehåll i tidiga
hemtjänstinsatser är kartlagt och förankrat under 2003. Med ett hälsofrämjande
synsätt och med stöd av underlag från folkhälsoenhetens programarbete om kost
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och fysisk aktivitet bör ett friskvårdperpektiv prägla dessa hemtjänstinsatser.
Social kontakt och fysisk aktivitet går hand i hand, liksom hälsofrämjande
kostvanor och social gemenskap. Man bör betrakta den arbetstid som åtgår för
att följa med en åldrig person på promenad eller småprata över en måltid som
hälsofrämjande investeringar i syfte att skjuta upp och minska behovet av mer
kostsam sjukvård.
Stöd till anhöriga
Att avsnittet finns med är ett uttryck för det uttalade folkhälsoperspektiv som
präglar planen i sin helhet och folkhälsoenhetens ser med glädje att planen
omfattar också stöd till anhöriga.
Särskilt boende
Visionen omfattar möjligheten för äldre att komma ut varje dag,
meningsfullhet och gemenskap liksom kontakter med anhöriga, vänner och
föreningar. Alltsammans tydligt hälsofrämjande insatser. Bland strategierna
märks utarbetande av individuella planer för de boende, vilka skall erbjudas
att medverka i denna planering. Under förbättringsmålen saknas mål för dessa
strategier, utöver personaltätheten som utgör en förutsättning för ett sådant
arbetssätt. I de individuella planerna bör särskilt redovisas vilka
hälsofrämjande insatser som skall göras utifrån den enskildes behov,
önskemål och förutsättningar. Personal-, bostads- och verksamhetsplanering
bör göras utifrån visionen om att de äldre skall kunna komma ut, möta andra
och inte bli passiva och isolerade.
Uppföljning
Som påpekats inledningsvis under Genomförande och uppföljning/utvärdering
bör framgå inte bara att planen skall följas upp utan också var ansvaret ligger för
att samla in uppgifter, vem som värderar insamlat uppföljningsmaterial och hur
eventuella korrigeringar görs.
Uppskattade kostnader utanför ordinarie verksamhet
Den kostnadsöversikt som planen innehåller är mycket viktig för att
möjliggöra realistiska bedömningar och förbereda åtgärdsplanering.
Översikten är enkel och tydlig. Här nämns en projektledare som anställs under
ett år för att tillsammans med vårdförvaltningarna ta fram metoder för
uppföljning. Det är säkerligen en riktig bedömning att det kräver omfattande
insatser för att konstruera de system som krävs. Enligt planen skall
uppföljning göras årligen och det är viktigt att ansvaret för kontinuerlig
uppföljning klarläggs under projektåret.

Cecilia Hammarquist
folkhälsochef

Lisa Stark
folkhälsosekreterare

1(3)

Visby den 20 juli 2000

Till Gotlands Kommun
Ledningskontoret
c/o Eva Sellberg

Synpunkter på
Förslag till Förbättringsplan för Äldre- och Handikappomsorgen 200l-2005
från ledamöterna i Pensionärsrådet tillhörande Sveriges Kommunalpensionärers Förbund..
Syftet
Vi konstaterar, att syftet med förslaget är att ta fram en övergripande förbättringsplan för insatser
inom särskilt boende och en samordning av Gotlands kommuns åtgärder med aktuella nationella
mål.
Synsättet
Det synsätt, som redovisas i p 1.4 och som skall vara vägledande för alla åtgärder inom planens
område, kan inte nog betonas.
Det grundläggande synsättet måste vara, att människor har lika värde oavsett ålder och
funktionshinder.
Hänsyn skall tas till individens behov och livssituation.
Människor är olika och har därmed olika behov och detta kräver särskild hänsyn vid en förändrad
livssituation.
Alla skall ges möjlighet till inflytande och delaktighet i sin vardag.
Visioner
Vi instämmer i de visioner som planen redovisar och förutsätter, att de beskriver kommunens
framtida mål i arbetet inom äldre- och handikappomsorgen.
Förbättrings- och utvecklingsområden
2.1 Mål- och styrdokument
Vi instämmer.
2.2 Verksamhets- och kvalitetsutveckling
Det är nödvändigt, att en ansvarig person utses för kvalitets- och förbättringsarbetet och att årlig
uppföljning sker.
Både när det gäller mätning av förväntningar och upplevelser och beträffande klagomål är det
särskilt viktigt, att god information ges och att det hela sker i en avspänd och förtroendefull
stämning.
Vi vet, att det inte är lätt att framföra klagomål, om man känner sig vara i en beroendeställning
eller är rädd för följderna.
2.3 Ledarskap
Personalens utveckling och trygghet är viktig både för dem själva och för det arbete de skall
utföra.
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2.4 Förhållningssätt och metoder.
Det är viktigt, att en kontaktperson utses och att denna person är väl känd för den enskilde och
dennes anhöriga.
Tid för utbyte av tankar om arbetet och möjligheter att förbättra det är nödvändigt.
2.5 Samhällsplanering och Folkhälsofrågor
Inledningsvis meddelas, att kommunen deltar i arbetet med SENIOR 2005 tillsammans med en
grupp andra kommuner och att förslag skall lämnas till åtgärder om bl a "Det friska
pensionärslivet/den tredje åldern" och "Vård och omsorg".
Vi anser att inom kommunen bör snarast frågan diskuteras, om ett lämpligt ordnat seniorboende
för dem som så önskar.
På området vård finns mycket övrigt att önska idag tex avskaffande av de långa köerna till vissa
operationer och undersökningar.
2.6 Information och delaktighet.
Vi instämmer
2.7 Rättssäkerhet
Allt som finns beskrivet i visionen är av yttersta vikt.
Vi vill betona vikten av ett tydligt biståndsbeslut och en individuell plan för varje enskild.
Former för att utveckla rutiner för avvikelser och klagomålshantering bör arbetas fram och vara
förankrade hos samtlig personal. För övrigt hänvisas till våra synpunkter under 2.2.
2.8 Uppsökande verksamhet och förebyggande hälsovård
Den i bakgrundsmaterialet beskrivna uppsökande verksamheten var ett gott initiativ, som tyvärr
inte fullföljdes. Enligt föreliggande förslag skall arbetet återupptas och det kan inte nog betonas,
hur viktig"egenvård" är.
Genom uppmuntran kan man nå långt på detta område och därmed förebygga svårigheter och
sjukdomar och främja goda levnadsförhållanden.
2.9.1Samverkan mellan huvudmän
Vi instämmer. Det är viktigt med informationsöverföring mellan huvudmän.Det får inte hända,
att någon enskild "faller mellan stolarna" på något sätt.
2.9.2 Samverkan med frivilligorganisationer
Vi anser, att behovet av sociala träffpunkter är stort. Det gäller både personer i särskilt boende
och övriga äldre och funktionshindrade.
2.10 Personal
Det är oerhört viktigt för personalen och för det arbete de utför med den enskilde, att arbetet
känns stimulerande och att personalen genom utbildning, samtal o d känner att den utvecklas.
En god arbetsmiljö är ju också nödvändig om man vill få sökande till lediga tjänster.
2.11 Avgifter
Vi hoppas få komma med synpunkter när beslut om ett nytt avgiftssystem blir aktuellt.
2.12 Stöd till boende
Vi instämmer i allt som framförs i visionen och hoppas att förbättringsåtgärder snarast
genomföres.
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2.13 Stöd till anhöriga
Vi instämmer och hoppas på ett snabbt genomförande av förbättringsplanen.
2.14 Särskilt boende
Detta avsnitt är av mycket stor betydelse för äldreomsorgens "kunder".
God boendestandard vad beträffar lokaliteterna.
Att få medverka i planerandet av vardagen.
Att få möjlighet att komma ut varje dag.
Kvarboendeprincipen bör gälla med hänsyn tagen till den boendes önskemål.
En individuell plan för varje boende och ett klart beslut om biståndets omfattning.
Möjlighet till kontakt med anhöriga.
Till detta fordras en personaltäthet, som gör det möjligt för personalen att genomföra dessa goda
intentioner utan att bränna ut sig.
I Visionen saknar vi ett uttryck för Gotlands Kommuns vilja, att ligga före i planeringen och
byggandet av särskilda boenden, så att köbildning undviks.
2.15 Sysselsättning
Till det goda boendet och omhändertagandet enligt 2.14 bör finnas meningsfull sysselsättning
avpassad efter varje enskilds behov.
2.l6 Hälso- och sjukvård.
Det är självklart att äldre och funktionshindrade i det särskilda boendet skall ha tillgång till
sjukvård som alla andra medborgare. Plan för sjukvårds- och rehabiliteringsinsater skall finnas
för varje enskild boende.
2.17 Vård i livets slutskede
Vi instämmer.
2.18 Resurs- och utvecklingscentra
Dessa kontakter tillstyrkes, då personal- och verksamhetsutveckling är mycket viktig.
2.19 Uppföljning
Samma kvalitet bör gälla över hela kommunen för äldre- och handikappomsorgens "kunder ".
En årlig uppföljning bör ske på alla områden och visar den att brister finns på något område, bör
särskilda insatser snabbt sättas in där.
Avslutning
Detta förslag till förbättringsplan är väl genomtänkt och målsättningarna bra. De bör ligga till
grund för förbättringsarbetet, som är mycket angeläget.
Vår förhoppning är att Fullmäktige beslutar enligt förslaget.

Dag Steijner

Britt Frendin

Bifogas: Svenska Kommunalarbetarförbundet har startat en kampanj för äldre människors rättigheter. Vi tar oss friheten att sända med deras
förklaring och grundprinciper.

Visby 00-07-27
Gotlands kommun
Ledningskontoret
Eva Sellberg
Klosterplan
62181 Visby

PRO-Gotlands synpunkter på förslag till Förbättringsplanen för Äldre - och handikappomsorgen
2001-2005

Våra representanter i kommunala pensionärsrådet har i samråd med distriktets styrelse tagit del av
rubriceringen förbättringsförslag, som vi finner vara ett synnerligen bra exempel på samarbete mellan
vårdförvaltningarna och ledningskontoret. Med nationella mål och lagstiftning som bas har
samarbetet resulterat i en genomgång av förhållandena i Gotlands kommun inom olika områden och
redovisat såväl positiva som negativa sidor i nuläget. Vi tillstyrker att kommunen antager denna plan
för det fortsätta förbättringsarbetet.
Den viktigaste resursen enligt vår uppfattning är personalen. Planen omfattar också värdefulla
insatser att utbilda och utveckla personalen. Detta tar tid och vi vill poängtera vikten av att motverka
utbrändhet och stress för personalen som omfattas av dessa åtgärder, genom att sätta in ersättare
under studie/utvecklingstiden. Samarbete redan på planeringsstadiet bör ske med
Arbetsmarknadsverket, som då kan använda AMS-medel som stöd för dessa insatser.
I förslaget påpekas vikten av en anpassad introduktion på alla arbetsplatser för att säkerställa kvalitén
på vården. Det vill vi understryka. Varje anställd bör vara klar över var dom finns i vårdkedjan och
kunna veta hur patienter kan få gå vidare vid behov.
Ett personalpolitiskt program måste utarbetas, gärna i samarbete personalorganisationerna.
Föreslagen personalförsörjningsplan kan lämpligen omfatta längre tid än 5 år och bör följas upp och
revidera årligen.
I förslaget redovisas betydelsen av meningsfulla och alternativa sysselsättningsformer utifrån skilda
behov.
Vid föreslagen kartläggning av sysselsättningsbehov bör även uppmärksammas många pensionärers
behov av exempelvis dagcenterverksamhet som medför ökad hälsa och social gemenskap. Mycket
görs av pensionärsorganisationerna men på många håll behövs ytterligare åtgärder och här finns
utrymme för ökat kommunalt stöd i olika former.
Vi instämmer i vikten av årlig uppföljning och utvärdering av förbättringsplanen och att återföringen
redovisas också till frivilligorganisationerna.
PRO vill uttala en stor uppskattning av arbetet bakom planen och hoppas att den kan leda till att våra
politiker blivit medvetna om de reella behoven när budgeten för de kommande åren skall upprättas.

PRO Gotland
Stig Malmros/ordförande
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SPF Gotlands distrikt
Fårö måndag, den 31 juli 2000

Till
Gotlands Kommun
Ledningskontoret
Klosterplan
621 81 Visby
Remissvar från SPF distrikt Gotland aug. förslag till förbättringsplan för
Äldre- och handikappomsorgen 2001-2005.
SPF anser inledningsvis att det är mycket värdefullt att denna plan har tagits
fram. Det råder delade meningar om skriftens läsbarhet. Den uppfattas av en del
som svårbegriplig, inte minst genom att den är skriven som en byråkratisk
produkt med delvis onödiga punkter och uppdelningar. Nog hade det varit
intressant om man hade låtit en person med jurnalistisk förmåga rensa och stuva
om i texten. Kanslisvenskan skulle då kanske blivit kansliprosa i stället. Det
hade dessutom varit bra om man inledde med en lättläst och kort
sammanfattning.
En översättning till engelska av nämnda sammanfattning hade också varit bra
med tanke på Gotlands centrala roll i Östersjösamarbetet.
Det finns skäl att varna för för mycket kartläggningar och behovsplaneringar.
Kanske skulle detta delvis kunna uppvägas av att flexibilitet blir ett ledord i den
fortsatta planeringen och verksamheten. Sedan ca 2 år tillbaka har
äldreomsorgsplaner tagits fram inom varje vårdförvaltning. Det framgår inte
med ett enda ord hur den framtagna förbättringsplanen kommer att påverka
dessa regionala planer. Förbättringsplanen har tillkommit på initiativ av
kommunens ledningskontor och vårdförvaltningarna. Som sagts ovan är detta ett
värdefullt dokument men hade givetvis varit ännu kraftfullare om arbetet byggde
på ett politiskt uppdrag; från början väl förankrat i kommunstyrelse och
fullmäktige. En politiskt referensgrupp har förvisso funnits, men detta är enligt
vår mening inte det samma som att ha ett politisk uppdrag från början.
Många vill ställa sig frågan inför realismen i den framtagna planen och
möjligheten att finansiera den samma. Avslutningsvis i denna inledande del av
vårt yttrande vill vi påpeka att mängden årtal som nämns under varje avsnitt gör
det mycket svårt att överblicka och därmed göra en prövning av de prioriteringar
som gjorts. Vi skulle därför gärna i den fortsatta bearbetningen av materialet se
en schematisk översikt av vilken framgår verksamhet, mål, medel och den
tidpunkt målen skall vara uppnådda.
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I det följande lämnas synpunkter på ett urval av planens avsnitt.
2.2 Verksamhets- och kvalitetsutveckling.
SPF anser att detta givetvis är en mycket väsentlig del av kommunens ansvar.
Alldeles för lite resurser har tidigare avdelats för detta. Det finns emellertid en
risk att detta blir en trendig sak som leder till en överbyggnad och
överdimensionering som negativt kan påverka resurstilldelningen till de
egentliga verksamheterna. Vi vill också i detta sammanhang efterlysa en bättre
plan för hur man kan bygga upp forskningen på området i samverkan med
etablerade institutioner utanför Gotland så som Tema i Linköping, Äldrecentrum
i Stockholm eller Stora Sköndal, Stockholm för att bara nämna några tänkbara
möjligheter.
2.3 Ledarskap.
Här talas om utbildning av chefer i ledarskap motsvarande 8 poäng. Vi tror
givetvis att befintliga ledare/chefer som kommunen tillsatt på senare år redan
har denna kompetens och att det snarare skulle handla om en kompetenshöjning.
Vi skulle även vilja veta om denna 8 poängutbildning är en redan fastställd kurs
eller om den kunde anpassas till de speciella krav och önskemål man kan ha på
Gotland? Vi vill i detta sammanhang även understryka det viktiga i att cheferna
erbjuds fortlöpande handledning.
2.6 Information och delaktighet.
Det är vår förhoppning att man tillsätter en särskild samarbetsgrupp för detta
ändamål. Vi vill också påpeka informationens betydelse för rättssäkerhet. Utan
vetskap om sina rättigheter kan man inte bevaka och kräva dem. I detta
sammanhang hänvisas till nästa avsnitt om just rättssäkerhet.
2.7 Rättsäkerhet.
Behovet av utbildning är ett genomgående påpekande i förbättringsplanen. Vi
frågar oss därför: hur det egentligen ser ut idag? Det blir oroande läsning om
man skulle dra den slutsatsen att kunskaperna i dag år 2000 är näst intill
obefintliga. Så kan det rimligtvis inte vara, men en bredare översikt om
utbildningsnivån per idag vore säkerligen på sin plats. Detta torde på ett bättre
sätt kunna underlätta prioriteringar av målgrupper och uppläggningen av kurser
och utbildningar. Varför förbättringsmålen i detta avsnitt har satts till 2001 och
så sent som 2003 är ur vår synpunkt sett inte acceptabelt. Detta borde ha högsta
prioritet och genomföras under detta år och senast halvårskiftet 2001.
2.8 Uppsökande verksamhet och Förebyggande hälsovård.
I detta avsnitt saknas en mer utförlig beskrivning av hur man tänker sig att
uppsökande verksamhet skall bedrivas med särskilt fokus på integritet och
tystnadsplikt. Det vore bra om detta eftersatta område prioriterades bättre och att
en metodbok kunde tas fram redan under år 2001.
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2.9.1 Samverkan mellan huvudmännen.
Detta är ett väsentligt område som trots det faktum att Gotland är en
landstingsfri kommun återstår sedan länga avsevärda problem i samverkan såväl
inom sjukvården som mellan sjukvården och äldreomsorgen. Det är således vår
förhoppning att de uppsatta målen verkligen genomförs under 2001.
2.9.2 Samverkan med frivilliga organisationer.
Det har i några sammanhang tagits upp frågan om möjligheten för kommunen
att skriva ett avtal med frivilligorganisationerna. Vi vill varna för sådana avtal
och hänvisa till det arbete som pågår inom ramen för FRIKOM.
2.10. Personal.
Strategier och förbättringsmål är bra. Det vore emellertid önskvärt att
kommunen i detta sammanhang även hade en plan för hur man kan locka unga
till vårdyrkesutbildningarna och att man på ett bättre och mer målmedvetet sätt
marknadsför vårdyrkena. Detta bör framför allt arbetas in i strategiavsnittet.
2.13 Stöd till anhöriga.
Vad som sägs i detta avsnitt förtjänar allt stöd och det är vår förhoppning att de
förväntningar som skapats genom Anhörigstödsprojektet infrias genom att
resurser tilldelas när projekttiden med statligt stöd upphör.
2.14 Särskilt boende.
I detta sammanhang vill SPF framhålla vikten av att man i det fortsatta arbete
med utvecklingen av särskilt boende tar upp frågan om hur man kan tillskapa ett
boende med högre servicenivå i likhet med den man hade i de gamla
ålderdomshemmen. Boendestandarden måste givetvis förbättras, men ett sådant
boende skulle vara ett värdefullt alternativ till det egna boende eller en flyttning
till sjukhem. En ombyggnad av befintliga ålderdomshem borde få högsta
prioritet och torde således kunna lösa något av detta besvärliga problem.
2.15. Sysselsättning.
Vi efterlyser i detta sammanhang en plan i kommunen för hur man kan öka och
utveckla möjligheterna att arbeta efter fyllda 65 år i de fall detta anses lämpligt.
2.16 Hälso- och sjukvård.
I detta sammanhang borde man i planen påpeka det nödvändiga i att äldre i tid
får möjligheter att åtgärda sina problem med syn och hörsel. Dagens långa
väntetider är oacceptabla och medverkar till att försätta en allt större grupp äldre
i en situation med besvärande och funktionshindrande handikapp.
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Avslutningsvis vill vi uttrycka vår förhoppning om att denna förbättringsplan
kan antas av politikerna och att de beräknade medlen kan ställas till förfogande
under genomförandeperioden 2001-2005.

Jan Ording
Distriktsordförande

Visby 00- 07-26
Till Gotlands Kommun
Ledningskontoret
Eva Sellberg

Handikapprörelsen på Gotland har synpunkter på förslaget till Förbättringsplanen för Äldre – och
handikappomsorgen 2001 - 2005

Flera av oss har deltagit i informationsträffarna.
Vi vill gärna understryka följande frågor:
- Behov som föreligger måste ses utifrån varje människas enskilda förhållande.
- Stöd till anhöriga måste ses som absolut nödvändigt.
- Vad som anser anpassad vård till livets slutskede, det bör utgå med 10 till 14 timmar i månadsstöd som ett
. minimum och det ska vara individuell bedömning. Det skall vara kostnadsfritt.
- Att i livets slutskede ha tillgång till eget rum.
- Vi vill understryka behovet av trygghetsplatser för anhöriga.
- Medel skall avsättas för kostnadsfri avlösning i hemmet.
- Att kunna välja mellan enkelrum eller dubbelrum i äldreboende.
Personal:
- Viktigt att det finns grund - och fortbildning.
- Beakta allsidigheten.
- Speciell personal för respektive behov exempel psykisk funktionshindrade, förståndshandikappade med flera.
- Sära på olika boendeformer, beroende på funktionshinder.
Ekonomi:
- Uppskattning av kostnaderna och budget , det måste ges högsta prioritet för projektets start och genomförande.
Föreliggande förbättringsplan för äldre och handikappsomsorgen:
- I dess nuvarande utformning och med de tillägg som remissarbetet har gett förtjänar det ett bättre öde än att
enbart bli en utredningsprodukt.
Låt därför detta projekt med största prioritet och skyndsamhet komma till verkställighet.
Utan onödiga utredningar.

Med vänliga hälsningar
Handikapprörelsen på Gotland
Handikappföreningars samarbetsorgan HSO

Ordf. Boy Larsson
HSO
Lars-Erik Behm
HSO
Göran Nilsson
HLR
Anna-Lena Svensson
DHR
Maud Åkesson
SRF

Remissvar:
Förslag till förbättringsplan för Äldre-och handikappomsorgen
2001- 2005

Vårdförbundet vill framföra följande synpunkter:
I förbättringsplanen finns visioner, strategier och förbättringsmål
I samband med dem saknas tydligt uppsatta delmål, prioriteringar
och uppföljningar, vilket är mycket viktigt, vilket är grunden för
ett gott ledarskap och för att få personalen delaktig i
förändringsarbetet.
Visionerna är mycket bra och en förhoppning är att det inte bara
blir fina ord på ett papper. Det krävs ideliga uppföljningar och
goda ledare som kan driva och entusiasmera medarbetarna.
Personalrekryteringen är under all kritik med dåliga insatser från
arbetsgivarhåll, i det närmaste obefintliga som Vårdförbundet ser
det. Att skapa en sådan stor organisation utan tillräckligt antal
sjuksköterskor som har medicinskt ansvar i många omvårdnadsfrågor kommer naturligtvis inte att gå. Avspeglingen i dålig
arbetsmiljö för de som arbetar i underbemannade arbetspass, ger
stora arbetsmiljöproblem. Ringarna sprider sig på vattnet, annan
personal slits och situationen blir ohållbar. Läkarsituationen är i
dagsläget dålig, med låg bemanning och utökat ansvar för
framför allt sjuksköterskorna.
Här behövs alltså krafttag och stora insatser av arbetsgivaren.
En väg att gå är att se sambandet med en god löneutveckling och
bra arbetsmiljöförhållanden vilket ger ett bättre rekryteringsläge.
Satsa på annan personal med treårigt gymnasium, så att de få
möjligheten att utbilda sig till sjuksköterskor under betald tid.
Tänkt vidareutbildning av sjuksköterskor ses som en framgång och det
ger en bra utvecklingsmöjligheter av yrket. Stimulans ger kreativitet.
I de tänkta fortbildningsplanen vill Vårförbundet ha en representant enl.
samverkansavtalet.
Vi vet att de gamla blir allt fler och fler, många vill bo hemma kanske till sina
sista dagar. En del svårt sjuka med terminalvård i slutskedet. Att då ha olika
personer bland sjuksköterskorna som kommer för att vårda, ge smärtlindring etc.
kan inte vara så bra. Kontinuitet bland sjuksköterskorna synes ovärderlig.

Vårdförbundet vill härmed önska Lycka till! och att situationen för
Vårdförbundets medlemmar blir så bra och gynnsamma som möjligt.

Visby den 28 augusti 2000
………………………………………..
Karin Kinnander, ordförande Vårdförbundet avd. Gotland

Visby 27.07.00
Synpunkter på förbättringsplanen för Äldreomsorgen och
Handikappomsorgen.
• Aktiviteter för äldre och handikappade är väldigt viktigt, det får inte glömmas bort. Tyvärr
har det blivit neddragningar här i Visby som gjort att hjälptagaren behövt mer hemhjälp på
grund av ensamhet, oro och psykiska problem. Detta kräver mer personal och tid, vilket
medför ökade kostnader. Därför vill vi, i förebyggande syfte, att vårdbiträdena/ usk/
omvårdarna har avsatt tid på sitt arbetsschema så att kontakter och planering med
frivilligorganisationerna är möjlig tillsammans med terapi/ dagcentraler.
• Arbetsmiljön är väldigt viktig i älderomsorgen, både den psykiska och fysiska.
Cheferna måste tänka MER på hur personalen mår och ibland kunna fresta med en
”morot”. Mår personalen bra gör de ett bättre jobb.
Timvikarier ska vara med på personalmöten - det är kränkande att inte få vara med.
Handledning till personal ska föras in på schema.
LÖNEN är en mycket viktig faktor, får man inte betalt efter prestation så försvinner
arbetskraften till mer attraktiva jobb.
• Ledarskapet är en annan viktig sak. Man måste kunna nå sin chef och chefen måste veta
vem ”jag” är i den stora personalgruppen. Många chefer är idag för dåligt utbildade samt
har för stora områden att ta hand om vilket i sin tur leder till oro, stress och utbrändhet.
En chef ska kunna klara av sina mål men framförallt:
KUNNA LYSSNA PÅ SIN PERSONAL.
• Det ska finnas en kris-/stödgrupp inom hemtjänsten som är utbildade för att ta hand om
mycket svåra och krävande pensionärer. Om det behövs ska denna grupp ”ta över” den
berörda personen. Alla människor klarar inte av psykisk misshandel det är därför som
utbildning är mycket viktig.
• Informationen vad gäller ned medicinska biten måste bli bättre till hemtjänsten.

VI KRÄVER FÖRÄNDRING!!
Peronalen på Grönsiskan i Visby.

Särskilt yttrande från Moderata Samlingspartiet på Gotland med anledning av ”Förslag
till Förbättringsplan för Äldre- och handikappomsorgen 2001-2005”
Vi vill härmed framföra följande tankar kring utvecklingen av äldreomsorgen med hänvisning
till det förslag som tagits fram för verksamheten:
Moderaterna på Gotland tycker det är positivt att vi i kommunen får ett dokument som blir
vägledande för hur omsorgen om våra äldre skall hanteras framgent på Gotland.
Planen skall i första hand ha en utgångspunkt i behov av vård och omsorg, hur dessa
tillfredsställs och hur den enskilde, anhöriga och organisationer kan medverka i vården. Att
kunna påverka sin situation blir inte mindre viktigt med åren. Behovet av mångfald och
alternativa lösningar ökar när fysiska begränsningar sätter in. Människan måste vara i centrum
för alla åtgärder som vidtas.
Valfrihet är viktigt på alla plan. En annan form av avgiftsfinansiering eller kundvalssystem
bör tas fram för att göra det möjligt för den enskilde att kunna välja boende, både vad gäller
plats, boendeform och enkel- eller dubbelrum. Grundavgiften bör vara en form av enhetstaxa
med tillägg för ytterligare tjänster så att var och en har möjlighet att påverka utförandet.
Integritet och självbestämmande, utifrån fattade biståndsbeslut, måste ses som en ledstjärna
för verksamheten.
Sociala och fysiska aktiviteter bör erbjudas våra äldre, men dessa behöver inte drivas i
kommunens regi. Studieförbund och pensionärsorganisationer skulle kunna vara väl lämpade
för dessa uppgifter. Ett gott samarbete för en god förebyggande hälsovård behövs mellan olika
parter. En mellanvårdsform behövs för att underlätta övergång inom vården. Vårdkedjan
måste fungera i alla delar så att den enskilde kan känna trygghet.
Fler avlastningsplatser behövs för att underlätta för anhörigvårdare och skapa verkliga
förutsättningar för kvarboende. Kommunen bör också inrätta hospiceplatser med trygg och
välutbildad personal för att få ett värdigt liv i livets slutskede.
Uppsatta mål skall omfatta alla utförare och det är därför viktigt att det finns en flexibilitet i
planen, så andra entreprenörer kan lägga upp verksamheten på ett sätt som kan anpassas till de
boendes behov. Att redan nu detaljstyra och t ex fixera personaltäthet till 0,75 måste vara fel.
Andra kriterier behöver därför tas fram som handlar om kvalitet, utbud och politisk
uppföljning. I planen bör framgå när, var och hur uppföljning skall ske.
Äldreomsorgens expansionsmöjligheter bör ge utrymme för många nya entreprenörer, och
därmed ökar också valmöjligheterna för den enskilde. Verklig valfrihet och förnyelse kräver
att nya alternativa utförare får vara med och erbjuda sina tjänster. Även hemtjänsten bör ges
möjlighet att växa utanför kommunens egna utförande.

Moderata Samlingspartiet på Gotland
2000-08-15
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Förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen
1

Inledning

Initiativet till denna förbättringsplan togs av ledningskontoret och vårdförvaltningarna.
Under våren 1999 inleddes diskussioner om behovet av en gemensam övergripande
handlingsplan för äldre- och handikappomsorgen i Gotlands kommun.
1.1
Varför
Flera reformer har genomförts under 1990-talet vilka ökat kommunens och äldre- och
handikappomsorgens ansvar för personer med olika funktionshinder och för äldre
personer. Handikapp-psykiatri- och ädelreformerna har haft stort inflytande på
verksamheter för dessa personer.
Gotlands kommun antog ett handlingsprogram för handikappfrågor april 1997. Denna
bygger till stor del på FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor
med funktionshinder som antogs 1993. En viss revidering av handlingsprogrammet
kommer att ske under 2000.
Juni 1998 antog riksdagen en nationella handlingsplan för äldrepolitiken (1997/98:113).
Den innehåller områden som är i behov av förbättring och utveckling.
Ett delbetänkande från Nationella folkhälsokommittén (SOU 1999:137) beskriver
utveckling av hälsa och funktionsförmåga hos äldre. Förslag till mål och strategier har
även tagits fram. Slutbetänkande väntas under hösten 2000. Förslag till mål och
strategier kommer även tas fram för gruppen funktionshindrade.
Nationella synpunkter på kvalitet
Förändringar i socialtjänstlagen under 1998 och 1999 ställer krav på kvalitetsarbete.
Kvalitet handlar i stor utsträckning om det som sker i mötet mellan den enskilde och
äldre- och handikappomsorgens företrädare. 1998 infördes en bestämmelse om att
socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet (7 a § SoL). Motsvarande bestämmelse
finns sedan tidigare inom hälso- och sjukvården.
Människors olika behov av kvalitet påverkar deras uppfattningar om vad som är
kvalitet. Behov finns även av uppföljning och utvärdering av verksamheten. Några
områden är särskilt utpekade som viktiga kvalitetsfaktorer i propositionen om förändrad
socialtjänstlag och i nationella handlingsplanen
Rättssäkerhet
Medinflytande
Lätt tillgänglig service och vård
Väl fungerande arbetsledning
Lämplig sammansättning av arbetslag
Genomtänkt arbetssätt
Uppföljning och utvärdering
Lyhördhet och inlevelseförmåga
Förtroendefull samverkan med den enskilde
Respekt för den enskildes integritet
Systematisk dokumentation
Insyn och reeellt inflytande för den enskilde.

Ytterligare områden som behöver utvecklas är stöd till anhöriga/närstående, delaktighet
i samhällsplaneringen, rättssäker bistångsbedömning/handläggning,
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informationsinsatser, kompetensutveckling, tydligt och engagerat ledarskapet för
utveckling av kvalitets- och verksamhetsutveckling, anpassade bostäder för äldre och
funktionshindrade, ett ökat kvarboende kräver ökade medicinska insatser och utökade
stödinsatser från äldre- och handikappomsorgen under kvällar, helger och nätter,
hemtjänsten kan förebygga ohälsa genom att ge stöd i ett tidigare skede, uppsökande
verksamhet, prioritera vård och omsorg i livets slutskede.
Omvärldsanalys
En omvärldsanalys redovisas i bakgrundsfakta del 3.
SENIOR 2005
Gotlands kommun ingår i en kommunpanel med 16 andra kommuner till
äldreberedningen SENIOR 2005. Beredningen skall ta fram förslag till åtgärder för
äldrepolitiken från 2005 till 2015. De områden som ingår i beredningens arbete är
ÄLDRE I ARBETSLIVET (50 år och äldre), DET FRISKA
PENSIONÄRSLIVET/DEN TREDJE ÅLDERN samt VÅRD OCH OMSORG.
Gotlands kommun medverkar i olika teman i dessa tre områden. Kommunpanelen skall
bidra med olika data och diskussioner för underlag till åtgärdsförslag. Betänkande
beräknas under år 2003.
Nationell handlingsplan för handikappolitiken - ”Från patient till medborgare”.
Propositionen för den framtida handikappolitiken presenterades i slutet av mars 2000.
Propositionen slår fast att ett funktionshinder blir ett handikapp först när individen
möter brister i en miljö eller verksamhet.
Propositionen föreslår en rad olika åtgärder bland annat att befintliga offentliga lokaler
och allmänna platser ska vara tillgängliga för funktionshindrade före år 2010.
Ytterligare förslag är exempelvis att ett nationellt tillgänglighetscenter skapas, att
kollektivtrafiken ska vara tillgänglig år 2010 för funktionshindrade och att länsstyreslen
ska få utfärda vite för kommuner som inte verkställer domar som givit
funktionshindrade rätt till stödinsatser.
Framöver
Under våren väntas en proposition med förslag till vissa förändringar i avgiftssystem
inom äldre- och handikappomsorgen.
Mot slutet av detta år väntas en proposition till förändringar i socialtjänstlagen.
1.2
Syftet med förbättringsplanen
Syftet är att ta fram en gemensam övergripande förbättringsplan för socialtjänstens
äldre- och handikappomsorg samt kommunala hälso- sjukvårdsinsatser upp till och med
sjuksköterskenivå inom särskilt boende. Samordning bör ske med
vårdförvaltningarnas/vårdnämndernas verksamhets- och budgetplanering.
Syftet är även att samordna förbättringsplanen med aktuella nationella mål utifrån
Gotlands kommuns behov.
1.3

Avgränsning och ansvarsfördelning
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Förbättringsplanen utgår från personer i behov av insatser från äldre- och
handikappomsorg.
Den lagstiftning som styr verksamheten är främst socialtjänstlagen samt hälso- och
sjukvårdslagen utifrån kommunala sjukvårdsansvaret inom särskilt boende.
Verksamheter som hör samman med Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade - LSS ingår inte i planen.
Förbättringsplanen fokuserar på förbättrings- och utvecklingsbehov som är angelägna
för verksamheterna inom äldre- och handikappomsorgen. Prioriteringar har skett för
varje område. Avstämning av arbetet har skett med kvalitetsutvecklarna i Gotlands
kommun.
Förbättringsplanen omfattar följande områden: Mål och styrdokument, Kvalitets- och
verksamhetsutveckling, Ledarskap, Förhållningssätt och metoder, Samhällsplanering
och folkhälsofrågor, Information och delaktighet, Rättssäkerhet, Uppsökande
verksamhet och förebyggande, Samverkan, Personal, Stöd i boende, Stöd till anhöriga,
Särskilt boende, Sysselsättning, Hälso- och sjukvård, Vård och omsorg i livets
slutskede, Resurs- och utvecklingscentra samt Uppföljning.
Förbättringsplanen (avsnitt 2) består av en för varje område gemensam struktur.
Strukturen består av fyra delar. Visioner (Gotlands kommun vill att …...) inleder varje
område. Den beskriver viljeinriktningen och tydliggör strävan under en längre tid
framöver. Strategier beskriver tillvägagångssätt för att nå målen. Förbättringsmål
beskriver önskat tillstånd. Dessutom finns en fördjupad beskrivning av förbättringsplanen i bakgrundsfakta del 2, som har samma numrering som avsnitt 2 för att det skall
vara lätt att hitta i materialet. I den fördjupande beskrivningen ingår även nuläge och
krav och förväntningar i olika mål- och styrdokument. De strategier och förbättringsmål
som beskrivs är prioriterade som mest angelägna.
De insatser som styrs av hälso- och sjukvårdslagen beskrivs inom förbättringsområdena
Hälso- och sjukvård (2.16) samt Samverkan (avsnitt 2.9.1). Syftet är att ge en mer
samlad beskrivning av kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret, medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) och samverkan.
Planen förslås gälla oavsett nuvarande eller kommande organisation.
1.4
Synsätt
Vägledande för Gotlands kommun är den grundläggande värderingen om människors
lika värde oavsett ålder och funktionshinder. I all planering skall hänsyn tas till
individens behov och livssituation. Människor är olika, har olika behov, lever olika
vilket påverkar var och en vid en förändrad livssituation som kan medföra behov av
olika former av stöd från äldre- och handikappomsorgen.
Personer som är beroende av stöd och hjälp från kommunens äldre- och
handikappomsorg skall ges möjlighet till inflytande och delaktighet i sin vardag.
Förhållningssättet skall vara att se till varje människas resurser, möjligheter och
begränsningar oavsett funktionshinder. Hänsyn tas till individuella behov och
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livssituationer. Det förutsätter dialog och anpassad information för att ge den enskilde
och närstående delaktighet och inflytande över vardagen.
Planering och genomförande av olika stödformer för äldre och funktionshindrade
personer bör ses i ett medborgarperspektiv.
1.5
Definitioner och begrepp
Inom äldre- och handikappomsorg, vård och omsorg finns idag ingen enhetlig
begreppskultur. Förklaringar av begrepp som används redovisas i bakgrundsfakta del 1.
1.6
Arbetssätt/metod
En arbetsgrupp beslutades att tillsättas med representanter från vårdförvaltningarna och
ledningskontoret med olika yrkesfunktioner (baspersonal, biståndshandläggare,
områdes/verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, förvaltningschef,
utvecklingschef). Förankring har skett i vårdförvaltningarnas samverkansgrupper.
Arbetsgruppens uppdrag har varit att ge förslag till struktur och innehåll i
förbättringsplanen. Arbetet har varit processinriktat och bedrivits under tidspress utan
särskilt avsatta resurser. Ledningskontoret har hållit samman arbetet och
dokumentationen. Arbetsgruppen har haft tolv arbetsmöten förutom informations- och
avstämningsmöten med referensgrupp och handikapp- och pensionärsorganisationer.
För några områden har arbetsgruppen under arbetets gång stämt av innehåll och förslag
med företrädare för Folkhälsoenheten, Visby lasarett, Regionala utvecklingsenheten,
Tekniska förvaltningen, Hälso- och sjukvården och Arbetsgivarenheten.
Referensgruppens deltagare har varit ordförande och viceordförande i samtliga fyra
vårdnämnder samt representant från respektive Miljöpartiet, Gotlandspartiet och
Vänsterpartiet. En bred politisk förankring har varit angelägen under arbetet med
förbättringsplanen. Under tiden januari - maj har referensgruppen och arbetsgruppen
diskuterat och stämt av arbetet vid tre tillfällen.
Information och diskussioner har under arbetet skett vid två tillfällen tillsammans med
handikapp- och pensionärsorganisationerna.
Kostnadsberäkningarna har skett tillsammans med de tre vårdförvaltningarnas
ekonomichefer.
Påpekas bör att de fakta som redovisas i bakgrundsfakta del 2 inte funnits samlat varför
mycket tid har gått till att samla in aktuella data. Det finns beskrivningar som vore
angelägna att redovisa men som inte har varit möjliga att ta fram av flera olika skäl.
1.7
Tidplan
Förbättringsplanen föreslås omfatta åren 2001 – 2005.
Trots förväntade förändringar inom exempelvis befolkningssammansättning,
arbetsmarknad, kunskapsutveckling inom vård och omsorg och medicinsk teknik förslås
förbättringsplanen omfatta en kortare period på fem år. Detta förutsätter kontinuerlig
uppföljning och utvärdering av förslagna åtgärder samt fortlöpande revidering av
planen.
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1.8
Genomförande
Efter beslut i kommunfullmäktige föreslås att en åtgärdsplan för planering av planens
genomförande tas fram tillsammans med vårdförvaltningarna. I åtgärdsplanen bör ingå
visioner, strategier och förbättringsmål.
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2

Förbättringsplan
med förbättrings- och utvecklingsområden

Varje område som beskrivs i planen består av tre delar, visioner, strategier och
förbättringsmål. I bakgrundsfakta del 2 redovisas en fördjupad beskrivning av planen
med tillägg av nuläge och mål –krav och förväntningar i olika styrdokument.

2.1

Mål och styrdokument

Gotlands kommun vill att personer inom äldre- och handikappomsorgen känner
trygghet, kan leva och bo självständigt och bemötas som individer med respekt för
integritet och självbestämmande. Det ska finnas övergripande gemensamma
kvalitetsmål och effektmål.

Strategier
Ta fram gemensamma kvalitetsmål och effektmål.
Ta fram, utveckla och börja använda metoder för uppföljning och utvärdering.
Förbättringsmål
Gemensamma kvalitetsmål och effektmål har vi 2002.
Vi har metoder för att mäta, genomfört mätning och har rutiner för uppföljning av
effektmål och kvalitetsmål under 2003.

2.2

Verksamhets- och kvalitetsutveckling

Gotlands kommun vill att äldre- och handikappomsorgen utformas så att behov
tillgodoses efter var och ens livssituation, resurser och möjligheter. Att insatserna följs
upp och utvärderas. Klagomålshantering används som underlag för utvecklingsarbete.
Gotlands kommun vill att kvalitets- och verksamhetsutveckling är integrerat och
samordnat på alla nivåer inom äldre- och handikappomsorgen. Ett ständigt
förbättrings- och utvecklingsarbete pågår.

Strategier
Kontinuerligt mäta förväntningar och upplevelser.
Förankra och införa klagomålshantering.
Arbeta för att Allmänna rådens kvalitetskrav (SOSFS 1998:8) är en naturlig del av
verksamhetsplanering - och verksamhetsutveckling.
Utbilda samtliga områdes/verksamhetschefer och biståndshandläggare inom området
Kvalitet 7 poäng.
Förbättringsmål
Vi vet hur kvalitetsarbetet skall organiseras och bedrivas under 2001.
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Varje vårdförvaltning har en ansvarig person för kvalitets- och förbättringsarbetet under
2001.
Det finns metoder och plan för mätning av förväntningar och upplevelser under 2002.
En första mätning genomförs av förväntningar och upplevelser under 2002.
Det finns rutiner för klagomålshantering under 2002.
En åtgärdsplan finns med prioriteringar av förbättringsarbetet under 2002.
Det finns rutiner för att mäta upplevelser och förväntningar under 2003.
Avdelningschefer och områdes/verksamhetschefer följer årligen upp verksamhetens
förbättringsarbete.

2.3

Ledarskap

Gotlands kommun vill att cheferna ansvarar för kvalitets- och verksamhetsutveckling.
Cheferna skapar delaktighet och engagemang hos personalen. Det finns olika
stödformer för chefer. Chefer ska ha arbetsförutsättningar att utföra sina uppdrag.

Strategier
Utbilda ledare.
Ta fram och arbeta med förbättringsplaner.
Stödja ledare.
Upprätta befattningskontrakt.
Upprätta medarbetarkontrakt.
Förbättringsmål
Utbildning i Ledarskap 8 poäng har genomförts för samtliga chefer 2001.
Samtliga chefer har befattningskontrakt under 2001.
Samtliga medarbetare har medarbetarkontrakt under 2001.
Förslag till mentorprogram och traineeprogram för chefer finns under 2002.
Plan för chefers arbetsförutsättningar finns framtaget under 2002.
Mentorskap och trainee är organiserat under 2003.

2.4

Förhållningssätt och metoder

Gotlands kommun vill att det för personalen ska finnas former och utrymme för
reflektion kring bemötande. Den enskilde och anhöriga skall veta vem som är
kontaktperson och vad det innebär.

Strategier
Utveckla och tydliggöra uppdraget som kontaktperson.
Utveckling av förhållningssätt och metoder ingår i förbättringsplaner.
I verksamheten finns tid, former och mötesplatser för reflektion.
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I planerad grund- och fortbildning ingår aktuell kunskap om förhållningssätt och
metoder för verksamhetsområdet (förbättringsmål se avsnitt 2.10 personal).
Förbättringsmål
Det finns tydliga uppdrag för kontaktpersoner som är kända för den enskilde och
anhöriga 2001.
Det finns förslag till former för reflektion om arbetet för baspersonal och
kontaktpersoner under 2002.

2.5

Samhällsplanering och Folkhälsofrågor

Gotlands kommun vill att samordning sker av olika förvaltningars planeringsansvar för
äldre och funktionshindrade personer. Äldre- och handikappomsorgen medverkar i
samverkan.

Strategier
Medverka och samverka i samhällsplanering och folkhälsofrågor.
Följa arbetet med SENIOR 2005.
Åtgärdsplaner finns i nämnder/förvaltningar utifrån handlingsprogrammet för
handikappfrågor.
Förbättringsmål
Nyckelpersoner inom äldre- och handikappomsorgen informeras om relevanta
folkhälsofrågor under 2001.

2.6

Information och delaktighet

Gotlands kommun vill att informationen om äldre- och handikappomsorgen är aktuell
och lättillgänglig. Gotlands kommun vill att det finns olika former av samråd med
organisationer och föreningar i utvecklingen av äldre- och handikappomsorgen.

Strategier
Övergripande och lokalt informationsmaterial finns som är anpassad för olika behov.
Informationsmaterialet är tillgängligt på strategiska platser och erforderligt media.
Olika former av samråd med organisationerna finns.
Förbättringsmål
Anpassat informationsmaterial är framtaget i samråd med organisationer och föreningar
under 2001.
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2.7

Rättssäkerhet

Gotlands kommun vill kunna garantera personer som ansöker om insatser från äldreoch handikappomsorgen
-

en rättssäker och individuell bedömning vid ansökan om bistånd.
professionellt bemötande.
svar på ansökan inom 14 dagar.
tydligt och motiverat beslut.
en besvärshänvisning vid avslag på ansökan.
hjälp med att överklaga beslutet om den enskilde önskar
ett beslut om särskilt boende verkställs inom tre månader.
få välja mellan olika boenden inom kommunen.
få muntlig och skriftlig information om kommunens olika utbud av insatser, särskilda
boenden och avgifter.
- att rollerna mellan biståndshandläggare och verkställare är kända av allmänhet,
enskilda, övrig personal och anhöriga.
- att det finns gemensamma rutiner mellan biståndshandläggare och verkställare inom
förvaltningarna.

Strategier
Utbilda områdes/verksamhetschefer och biståndshandläggare inom området kvalitet.
Utbilda biståndshandläggare i handläggning, dokumentation och förvaltningsrätt.
Ta fram kvalitetsrutiner för handläggning och dokumentation.
Ta fram rutiner för klagomål, avvikelsehantering och anmälan om missförhållanden.
Rutiner följs upp och revideras kontinuerligt.
Tydliggöra roller mellan biståndshandläggare, övrig personal och verksamhetschef.
Förbättringsmål
Högskoleutbildning om 8 poäng i handläggning, dokumentation och förvaltningsrätt för
biståndshandläggare har genomförts under 2001.
Kvalitetsrutiner har tagits fram för handläggning och dokumentation under 2001.
Rutiner för arbetet med individuella planer har klarlagts 2001.
Reviderade rutiner för anmälan om övergrepp och missförhållanden finns framtagna
under 2001.
Kvalitetsgranskning har genomförts ur rättssäkerhetssynpunkt under 2002.
Gemensamt blankettset finns för riskanalys- avvikelse- och klagomålshantering under
2002.
Alla personer som har biståndsbeslut har en individuell plan under 2003.
Genomföra dokumentation för varje person senast under 2003.
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2.8

Uppsökande verksamhet och
Förebyggande hälsovård

Gotlands kommun vill bedriva fortlöpande uppsökande verksamhet inom äldre- och
handikappomsorgen för att främja förutsättningar till goda levnadsförhållanden.
Den uppsökande verksamheten skall även bedrivas i samverkan med andra närliggande
verksamheter. Förebyggande arbete skall bedrivas för de grupper som inte kräver
sjukvårdens medicinska eller tekniska resurser.

Strategier
Erbjuda förebyggande hemtjänst och sjukvård.
Öka kunskapen om de faktorer som leder till ohälsa.
Kontinuerligt bedrivs uppsökande verksamhet med hänsyn till olika målgrupper.
Förbättringsmål
Metoder för uppsökande verksamhet finns under 2002.
Förslag till genomförande av uppsökande verksamhet till psykiskt funktionshindrade
finns under 2002.
Underlag/metoder för förebyggande hemtjänst och sjukvård finns under 2002.
Förslag till genomförande av uppsökande verksamhet för andra målgrupper finns senast
2003.

2.9

Samverkan

Detta kapitel beskriver samverkan utifrån två områden. Samverkan mellan huvudmän
det vill säga samverkan mellan äldre- och handikappomsorgen och hälso- och
sjukvården (primärvården, den slutna sjukvården) samt psykiatrin (2.9.1). Dessutom
beskrivs samverkan mellan äldre- och handikappomsorgen och frivillig organisationer i
socialt arbete (2.9.2).

2.9.1

Samverkan mellan huvudmän

Gotlands kommun vill att samverkan utgår ifrån den enskildes behov och livssituation.
Gotlands kommun har dokumenterade överenskommelser om samverkan,
ansvarsfördelning och gränsdragning mellan äldre- och handikappomsorgen och
primärvården, slutna hälso- och sjukvården samt psykiatrin. Gotlands kommun har
fungerande rutiner för informationsöverföring mellan den slutna hälso- och sjukvården,
primärvården och äldre- och handikappomsorgen. Den enskilde eller dennes
företrädare medverkar i planeringen av den samordnade vårdplaneringen.

Strategier
Ta fram överenskommelser om läkarmedverkan i särskilt boende.
Klarlägga gränsdragningar av hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende.
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Revidera rutiner för informationsöverföring och samordnad vårdplanering.
Överenskommelser behöver göras om samverkan mellan äldre- och handikappomsorgen
och primärvården, slutna hälso- och sjukvården, psykiatrin samt rehabilitering.
Rutiner för samverkan på alla nivåer tas fram.
Ta fram tillgänglig medicinsk dokumentation i särskilda boenden.
Förbättringsmål
Överenskommelser om läkarmedverkan i särskilt boende finns under 2001.
Reviderade rutiner för informationsöverföring finns under 2001.
Gränsdragningar av hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende är klarlagda under
2001.
Överenskommelser om samverkan mellan äldre- och handikappomsorgen och
primärvården, slutna hälso- och sjukvården, psykiatrin samt rehabilitering finns under
2001.
Rutiner för samverkan på alla nivåer finns under 2001.
Förslag på rutiner finns för stöd, handledning och information till personal inom äldreoch handikappomsorgen från hälso- och sjukvården under 2001.
Tillgänglighet till medicinsk dokumentation för läkarjournal i särskilda boenden finns
under 2001.

2.9.2

Samverkan med frivillig organisationer

Gotlands kommun vill att individens behov av aktivitet, gemenskap och meningsfull
tillvaro främjas och förbättras genom samverkan mellan äldre- och
handikappomsorgen och frivilligorganisationerna i socialt arbete på Gotland. Gotlands
kommun vill att möten mellan äldre- och handikappomsorgens personal och
representanter för frivilligorganisationerna uppstår i närområdet. Inbjudan kan
initieras från båda hållen. Individens behov tydliggörs och personalen medverkar aktivt
till att stimulera och motivera de äldre till aktivitet. Det är viktigt att personalen stödjer
och lotsar till frivilligorganisationernas aktiviteter.

Strategier
Information och utbildning till politiker, tjänstemän och personal om frivilligt socialt
arbete.
Stödja skapande av sociala träffpunkter för äldre och funktionshindrade personer.
Utse en kontaktperson för frivilligt socialt arbete i respektive vårdförvaltning.
Utse en kontaktperson för frivilligt socialt arbete i närområdet.
Information och utbildning till personalen om väntjänst- och besöksgrupper i området.
Sprida nationella projektets "metodbok för praktiker" i frivilligt socialt arbete.
Förbättringsmål
Äldre- och handikappomsorgen ska i samverkan med organisationer och föreningar
diskutera behovet av sociala träffpunkter under 2001.
Det finns en kontaktperson per förvaltning januari 2001.
En metodbok för praktiker i frivilligt socialt arbete finns 2001.
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Personal har kunskap om frivilligt socialt arbete, väntjänst och besöksverksamhet under
2002.
Politiker har kunskap om frivilligt socialt arbete under 2002.

2.10

Personal

Gotlands Kommun vill att personalförsörjningen tryggas och ständigt hålls aktuell
genom att verka för att arbetet inom äldre- och handikappomsorgen skall vara
stimulerande och utvecklande och inneha en god arbetsmiljö. Personalen deltar aktivt i
kvalitets- och verksamhetsutveckling. Gotlands kommun vill att arbetet skall kunna
marknadsföras som attraktivt, med personal som har ett positivt förhållningssätt och
som arbetar med den enskilde i centrum. Gotlands kommun vill att den enskilde har
rätt till personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Gotlands kommun vill kunna
erbjuda personal grundutbildning och kontinuerlig fortbildning.

Strategier
Ta fram en personalförsörjningsplan.
Utbilda och rekrytera personal med gymnasial vård- och omsorgsutbildning.
Ta fram övergripande kompetensutvecklingsplaner.
Ta fram individuella fortbildningsplaner.
Införa och utveckla flexibla arbetstidsmodeller.
Ta fram en friskvårdspolicy.
Förbättringsmål
En personalförsörjningsplan för den närmaste 5- årsperioden finns under 2001.
Samtlig personal har en individuell fortbildningsplan som årligen revideras.
Samtliga verksamheter har en kompetensutvecklingsplan som uppdateras årligen.
Förslag till friskvårdspolicy finns under 2002.
Flexibla arbetstidsmodeller är en etablerad metod som prövas vid arbetstidsförläggning
där det anses lämpligt under 2003.
50% av baspersonalen som inte har omvårdnadsprogrammet har genomgått gymnasial
grundutbildning senast under 2005.

2.11

Avgifter

Det finns ett uppdrag att se över nuvarande avgiftssystem inom kommunen. Det
planeras att genomföras då propositionen redovisats.
Nuläge finns beskrivet i bakgrundsfakta del 2.
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2.12

Stöd i boende

Gotlands kommun vill att den enskilde sätts i centrum och att resurser finns. Den som
önskar skall kunna bo kvar i sin ursprungliga bostad och så långt det är möjligt få sina
behov tillgodosedda i hemmet. Stöd till olika aktiviteter ska öka. Närhet till personal
skall tryggas.

Strategier
Skapa och bygga ut dagverksamheter för personer med demens respektive personer med
psykiska funktionshinder.
Skapa korttidsboenden med olika inriktning.
Skapa och bygga ut korttidsboenden för personer med demens och för personer med
psykiska funktionshinder.
Öka utbudet av olika trygghetssystem.
Utveckla utbud och flexibilitet till tidig hemtjänst, samt hemtjänst på kvällar, helger
och nätter.
Förbättringsmål
Kartlagda behov av planering för dagverksamheter för personer med demens och
psykiskt funktionshinder bör finnas under 2001.
Kartläggning och förslag till kvälls- och nattpatruller finns under 2002.
Utbud av olika trygghetssystem finns senast 2002.
Värdet och innehållet av tidiga hemtjänstinsatser är kartlagda och förankrade under
2003.
Korttidsboenden med ytterligare 60 platser med spridning på norra, södra Gotland samt
Visby området bör finnas senast under 2005.

2.13

Stöd till anhöriga

Gotlands kommun vill att anhöriga/närstående skall veta vilka kontaktpersoner som
finns för anhörigstödet och få upplysning om vilka stödformer som finns. Gotlands
kommun vill underlätta för anhöriga/närstående i omvårdnadsansvaret. Syftet är att ge
fysiskt, psykiskt och socialt stöd och förebygga ohälsa, vilket möjliggör längre
kvarboende i hemmet. Gotlands kommun vill underlätta för anhörigas/närståendes
medverkan i särskilda boenden. Gotlands kommun vill kunna erbjuda kostnadsfri
avlösning i hemmet 10-14 timmar per månad, samt trygghetsplatser i korttidsboende.

Strategier
Genomföra handlingsplanen.
Utse kontaktpersoner och införa rutiner för att personalen ska kunna ge information och
stöd till anhöriga/närstående enskilt, i grupp och kunna slussa vidare till andra
stödformer.
Avsätta medel för kostnadsfri avlösning i hemmet.
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Förbättringsmål
Möjlighet att erbjuda kostnadsfri avlösning i hemmet 10-14 timmar per månad finns
under 2001.
Inom varje förvaltning finns särskild person/kontaktperson som anhöriga kan vända sig
till för att få information och stöd under 2001.
I varje förvaltningsområde finns 2 öronmärkta trygghetsplatser för avlösning vid akuta
behov under 2002.
Stöd och information för anhöriga är integrerad i verksamheterna under 2002.

2.14

Särskilt boende

Gotlands kommun vill erbjuda en god boendestandard i särskilda boenden. De
personer som bor i särskilt boende skall själva utifrån egna önskemål planera
innehållet i sin vardag. Ha möjlighet att komma ut varje dag. Erbjudande om olika
insatser för meningsfullhet och gemenskap ska finnas.
Med utgångspunkt från att kunna tillgodose den enskildes behov av omsorg,
omvårdnad, service, tillsyn och gemenskap bör riktmärket för personaltätheten vara
0,75 per boende med anpassning till vårdtyngd och kvalitet.
Gotlands kommun vill att personer med demens eller psykiskt funktionshinder vid behov
erbjuds specialinriktat särskilt boende. Och att personer under 65 år vid
behov/önskemål bör kunna erbjudas särskilt boende/anpassat boende för yngre
personer.
Kvarboendeprincipen bör gälla utifrån den enskildes behov och önskemål. Det innebär
att flyttning till annat särskilt boende sker endast som undantag.
Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor skall finnas tillgängliga för samtliga särskilda
boenden.
Den enskilde skall få ett biståndsbeslut för insatsen i särskilda boendet och en
individuell plan. Den enskilde skall få stöd att upprätthålla kontakter med anhöriga,
vänner och föreningar.

Strategier
Ta fram gemensamt funktionsprogram som beskriver krav på standard i särskilt boende.
Ta fram förprojekteringsplan för samtliga särskilda boenden som beskriver tidplan och
kostnader.
Organisera så att särskilda boenden har tillgänglig sjuksköterska.
Öka personaltätheten.
Införa biståndsbeslut och individuell plan.
Erbjuda den enskilde möjlighet att delta i planeringen av sin vardag.
Erbjuda den enskilde möjlighet att delta i insatser för meningsfullhet och gemenskap.
Förbättringsmål
En plan finns för om-och/eller nybyggnad för samtliga särskilda boenden som idag inte
uppfyller krav på minimistandard under 2001.
Ett politiskt ställningstagande till ett funktionsprogram som beskriver boendestandarden
framöver vid om- nybyggnad finns under 2001.
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I samtliga planer beaktas behovet av särskilt boende för personer med demens och
psykiskt funktionshinder.
Samtliga särskilda boenden skall uppfylla godtagen minimistandard senast under 2005.
Personaltätheten bör vara anpassad till riktmärket 0.75 per boende senast under 2005.

2.15

Sysselsättning

Gotlands kommun vill erbjuda meningsfulla och alternativa sysselsättningsformer
utifrån enskilda och gruppers behov. En väl fungerande samverkan finns mellan
vårdnämnder, arbetsförmedling, arbetsmarknadsinstitutet, försäkringskassan,
företagarföreningen m.fl. Intresse- och frivilligorganisationer kompletterar med
de sysselsättningsformer som dessa kan erbjuda.

Strategier
Delta som representanter i SOCSAM-projektet i syfte att finna fler alternativa och
samordnade sysselsättningsformer.
Kartlägga sysselsättningsbehov för att kunna uppskatta ekonomiska kostnader och
vinster med en utbyggnad av sysselsättningsformer.
Ta fram åtgärdsplaner kopplade till kartläggning av behov gällande nya eller förändrade
sysselsättningar.
Erbjuda representanter från intresse- och frivilligorganisationer att delta i
kartläggningen.
Ta fram inriktnings- och effektmål för sysselsättning.
Förbättringsmål
Gemensamma inriktningsmål och effektmål i vårdnämnderna gällande meningsfull
sysselsättning bör tillskapas under 2001.
Behovsinventering av sysselsättningsbehov bör finnas under 2001. Arbetet med
behovsinventeringen sker i samverkan med intresse- och frivilligorganisationer.
En åtgärdsplan finns för utbyggnad av nya och förändrade sysselsättningsformer under
2002.

2.16

Hälso- och sjukvård

Gotlands kommun vill att äldre och funktionshindrade personer i särskilt boende har
tillgång till sjukvård på samma villkor som alla andra. Det finns sjuksköterskeresurser
tillgängliga dygnet runt. Överenskommelser finns om läkar- och rehabiliteringsinsatser
utifrån individens behov. Dessa förutsättningar finns för att den enskilde ska känna
trygghet och ges möjlighet att bo kvar.
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Strategier
Klargöra och genomföra ansvarsfördelning mellan medicinskt ansvarig sjuksköterska,
verksamhetschef, områdeschef och omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Ta fram rutiner för att informera, handleda och stödja baspersonal i omvårdnadsarbete.
Följa upp delegationer.
Ta fram plan för fortbildning till sjuksköterskor.
Ta fram plan för kvalitetsarbetet.
Förbättringsmål
Klarlagd och genomförd ansvarsfördelning finns senast januari 2001.
Rutiner finns för information, handledning och att stödja baspersonal i
omvårdnadsarbete under 2001.
Delegationer följs kontinuerligt upp.
Plan för fortbildning till sjuksköterskor inom särskilt boende finns under 2001.
Plan för kvalitetsarbetet inom särskilt boende finns under 2002.

2.17

Vård och omsorg i livets slutskede

Gotlands kommun ska ge individuellt anpassad vård i livets slutskede utifrån den
enskildes behov. Syftet skall vara att lindra/eliminera lidandet i alla former, fysiskt,
psykiskt, socialt och andligt samt ge den enskilde vård och omsorg utifrån dennes
önskemål och behov liksom anhöriga/närståendes behovs av omtanke och hänsyn.
Gotlands kommun vill att ingen skall behöva dö ensam. När någon avlidit skall
uppgifterna fullföljas med respekt och värdighet för den avlidne. De efterlevande skall
visas hänsyn och omtanke.

Strategier
Prioritera vård och omsorg för personer i livets slutskede.
Utveckla insatsens kvalitet i vård och omsorg i livets slutskede.
Ge olika former av stöd och handledning till personal angående krishantering.
Fortbilda och kompetensutveckla personalen.
Förbättringsmål
Anhörigstöd (se avsnitt 2.13).
Gemensamma riktlinjer finns för vård och omsorg i livets slutskede under 2001.
Personalen har utbildning i etik och förhållningssätt under 2002.
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2.18

Resurs- och utvecklingscentra

Gotlands kommun vill att äldre- och handikappomsorgen har etablerat samarbete med
något eller några forskning/- utvecklingscentra. Möjligheter och förutsättningar finns
för personal inom området att medverka i projekt för kompetens- och
verksamhetsutveckling.

Strategier
Samverka med forsknings- och utvecklingscentra.
Integrera forsknings- och utvecklingsarbeten i övrigt verksamhets- och
kvalitetsutvecklingsarbete.
Förbättringsmål
Det finns underlag för behov av verksamhetsutveckling under 2002.
Befintliga FOU-enheter för äldre- och handikappomsorgens verksamhetsfält är kartlagda
under 2004.
Möjligheter att ingå avtal med någon/några Fou-enheter är undersökta under 2005.

2.19

Uppföljning

Gotlands kommun vill ha återkommande uppföljning och utvärdering av
kvalitetssystemets olika delar. Gotlands kommun vill att det finns system för
egenkontroll av verksamheten och att återföring sker till alla nivåer i organisationen.
Rutiner finns för genomförda förbättringsåtgärder. Årsredovisning och uppföljning
samt utvärdering av kvalitetssystemet är integrerat.

Strategier
Ta fram gemensamma nyckeltal för verksamhetsområdet.
Följa upp förbättringsplanen årligen.
Förbättringsmål
Äldre- och handikappomsorgen har gemensamma nyckeltal för verksamhet och kvalitet
i Gotlands kommun under 2002.
Förbättringsplanen har följts upp årligen under 2001-2005.
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3. Uppskattning av kostnader utanför ordinarie verksamhet

I detta förslag till förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen föreslås ett flertal
olika åtgärder. Planen föreslås gälla under 2001 – 2005.
I några fall ingår föreslagna åtgärder i vårdnämndernas inlämnade förslag till budget
2001:
•
•
•

Om anslag beviljas till utökning av personaltätheten i särskilda boenden kan flera av
föreslagna åtgärder rymmas inom ram. Vårdnämnderna har gemensamt begärt 41,6
mkr för detta.
Avgiftsfri avlösning för anhöriga enligt antagen handlingsplan finns i
budgetförslaget och beräknas till 0,9 mkr
Vårdnämnderna har tagit upp vissa investeringar för om- eller nybyggnad av särskilt
boende.

Arbetsgivarenheten har begärt anslag för grundutbildning motsvarande gymnasieskolans
omvårdnadsprogram för baspersonal som saknar eller har en
gammal utbildning (400 personer) i sitt budgetförslag enligt upprättad plan (2001 –
2008).
Ett flertal åtgärder föreslås träda i kraft under 2001 och får effekt på vårdnämndernas
budgetar. Dessa kostnader har nämnderna inte tagit upp i sina förslag till ramskrivelser
för 2001.

Vid beräkningen av kostnaderna har åtgärderna indelats i tre områden
1. Inom ram (ingen markering)
2. Beräknad enligt beskrivna förutsättningar, varav 2001 som belopp i kanten
3. Kan beräknas först sedan behoven planlagts, makeras med (+)
Alla belopp i miljoner kronor med en decimal.
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Sammanfattning av de föreslagna åtgärderna som genererar extra kostnader:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

2001
0,4
1,5

2002

2003

2004

2005

Mål och styrdokument
Kvalitet och utveckling
2,0
1,5
1,5
1,5
Ledarskap
(+)
(+)
(+)
Förhållningssätt/metoder
8,6
12,6
12,6
12,6
12,6
Samhällsplanering
Information/delaktighet
0,1
Rättsäkerhet
0,1
Uppsökande/förebyggande
0,2
(+)
Samverkan
1,6
Personal
0,2
(+)
(+)
(+)
(+)
Avgifter
Stöd i boende
5,0 (+) 5,0 (+) 5,0 (+) 5,0 (+) 5,0 (+)
Stöd till anhöriga
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
Särskilt boende*
37,4
37,4 (+) 37,4 (+) 37,4 (+) 37,4 (+)
Sysselsättning
(+)
(+)
(+)
(+)
Hälso och sjukvård
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Livets slutskede
4,5
0,2
0,2
0,2
Resurs och utvecklingsC
(+)
Uppföljning
(+)
(+)
(+)
(+)
54,1
64,3
57,6
57,6
57,6
TOTALT:
* 2.14 Särskilt boende: Kostnadsberäkning för personaltätheten har reviderats 00-05-18. Beräkningarna
har utgått ifrån 0,75/boende (heldygn). Rekryteringen av ett så stort antal personer är svårt att genomföra
under ett år. Anpassning till högre personaltäthet måste ske under en längre tidsperiod både ekonomiskt
och för rekrytering. Det är dock nödvändigt att starta snarast.

Preciseringar för varje förbättrings- och utvecklingsområde
2.1

Mål och styrdokument

Projektledare
En projektledare anställs under ett år för att tillsammans med
vårdförvaltningarna ta fram metoder för att mäta, genomföra
mätning och rutiner för uppföljning av kvalitetsmål och
effektmål under 2.1 Mål och styrdokument samt ta fram
nyckeltal för verksamhet och kvalitet under 2.19 Uppföljning.
Idag saknas gemensamma kvalitetsmål och effektmål samt
nyckeltal för uppföljning av kvalitet och verksamhet.
Framtagande av mål och nyckeltal bedöms ske inom ram mellan
tjänstemän och politiker men en person (projektledare) behöver
hålla samman arbetet för att dessutom ta fram metoder,
genomföra en mätning och ta fram rutiner för uppföljning.
Projektledaren bör även samarbeta med förvaltningarnas
ansvariga personer för kvalitets- och förbättringsarbete inom
äldre- och handikappomsorgen (se avsnitt 2.2).
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0,4

2.2

Verksamhets- och kvalitetsutveckling

Utredare 0,5 år 2002.
Kvalitetsansvariga 1,5 mkr.
2.3

1,5 (+)

Ledarskap

Fördjupat mentorskap och trainee för chefer.
Plan för områdes/verksamhetschefer.
2.4

Förhållningssätt och metoder

Utveckla och tydliggöra uppdraget som kontaktperson 8,6 mkr
(0,5 tim/vecka/person som har hemtjänst eller bor i särskilt
boende).
Former för reflektioner om arbetet 4,0 mkr.
2.5

(+)

8,6 (+)

Samhällsplanering och folkhälsofrågor
0,0

2.6

Information och delaktighet

Informationsmateriel, tryckning, kassett m.m.

2.7

Rättssäkerhet

Kvalitetsgranskning/egenkontroll av handläggning och
dokumentation

2.8

(+)
(+)

Samverkan

Utbildning till personalen om frivilligt socialt arbete 1,5.
Utbildning till politiker om frivilligt socialt arbete 0,2.
2.10

(+)

Uppsökande verksamhet och förebyggande
hälsovård

Metoder och planer för uppsökande verksamhet 0,2 år 2002.
Metoder för förebyggande hemtjänst och sjukvård.
2.9

0,1

1,7

Personal

Personalförsörjningsplan 0,2 mkr.
(Plan för grundutbildning till baspersonal enligt särskilt äskande
från arbetsgivarenheten)
Ny friskvårdspolicy.
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0,2

(+)

2.11

Avgifter

2.12

Stöd i boende

Korttidsboende 25.000,0' under fem år, dvs 5 mkr/år.
Kartläggning av behov av dagverksamhet, kvälls- nattpatrull.
2.13

Stöd till anhöriga

Avgiftsfri avlösning för anhöriga enligt antagen handlingsplan
finns i budgetförslaget och beräknas till 0,9 mkr.
Trygghetsplatser enligt plan för anhörigstöd inkluderas i
planering för korttidsboende i p 2.12.
2.14

(+)

Hälso- och sjukvård
(+)

Vård och omsorg i livets slutskede

Utbildning i etik och moral år 2002 för 4,5 mkr.
2.18

(37,4)

(+)

Plan för fortbildning av sjuksköterskor.
2.17

(+)

Sysselsättning

Kartläggning inför kommande åtgärdsplan.
2.16

0,9

Särskilt boende

Utökning av personaltäthet i det särskilda boendet.
Vårdnämnderna äskar dessa resurser (41,6 mkr) 2001.
En revidering av kostnadsberäkning för ökad personaltäthet har
skett (00-05-18) vilket innebär för respektive vårdförvaltning:
GSVF – 13,350 mkr
GNVF – 12 mkr
VVF – 12 mkr
Om- och nybyggnad för boende som idag har brister i standarden.
2.15

5,0
(+)

(+)

Resurs- och utvecklingscentra
(+)

2.19

Uppföljning

Framtagning av nyckeltal med koppling till p 2.1.

21

(+)

PM
2000-09-29
Ledningskontoret

Budgetberedningen

Sammanfattande beskrivning av personalsituationen inom
Äldre- och handikappomsorgen
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott begärde 2000-09-05 att få en redogörelse för
arbetssituationen för personal inom Äldre- och handikappomsorgen främst
avseende långtidssjukskrivningar och eventuella problem med
personaltäckningen under semesterperioden.
Inledning
I förslag till Förbättringsplan för Äldre- och handikappomsorgen finns till
stora delar beskrivet personalsituationen som den var under vintern och våren
2000. I bakgrundsfakta del 2 (avnitt 2.3 Ledarskap, 2.10 Personal och del 6Personalstatistik) finns uppgifter om antalet anställda, beräknat antal
pensionsavgångar, sjuktal m.m. Dessa avsnitt innehåller även förslag till
strategier och förbättringsmål.
Denna redovisning innehåller en kompletterande beskrivning av sjuktal,
situationen under sommaren 2000 samt rekryteringsmöjligheter. Uppgifterna
har bland annat samlats in från Löneservice, personalchefer och
avdelningschefer. Synpunkter från personalcheferna i vårdförvaltningarna
bifogas i bilaga.
Idag saknas möjlighet att snabbt ta fram olika hårddata som tillsammans är
intressanta ur ett helhetsperspektiv. Denna redovisning sker utifrån vad som
varit möjligt att ta fram. Stora delar av uppgifterna måste idag tas fram
manuellt.

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

Sjuktal
Redovisning av sjuktal för äldre- och handikappomsorgen i jämförelse med
vårdnämnderna totalt och Gotlands kommun totalt finns redovisat i
Förbättringsplanens Bakgrunds fakta del 2 i avsnitten 2.10 Personal samt i
Bakgrundsfakta del 6. –Personalstatistik.
Kompletterande uppgifter av sjuktal från Löneservice 2000 09 08
Uppgifterna i nedanstående tabell beskriver sjuktalen första halvåret 1999 och
motsvarande för 2000. Sjuktalen gäller för äldre- och handikapppomsorgen (ej
LSS) inom respektive vårdnämnd, äldre- och handikappomsorgen totalt och
Gotland kommun totalt.
Under perioden 99 01 01 - 99 06 30 var 679 personer sjukskrivna inom äldreoch handikappomsorgen.
Under motsvarande period 00 01 01 - 00 06 30 var 780 personer sjukskrivna.
En ökning med 14 %.
SJUKTAL
äldre- och handikappomsorgen i
jämförelse mellan vårdnämnder (ÄHO)
och Gotlands kommun
år 1999 tom juni
år 2000 tom juni
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Sjuktalen inom äldre- och handikappomsorgen har ökat med 18% mellan
första halvåret 99 > 00. I Jämförelse med Gotlands kommun är sjuktalet för
äldre- och handikappomsorgen 28% över genomsnittet för Gotlands kommun
under första halvåret 2000.
Sjuktalen ligger över kommunens genomsnitt oavsett om man tittar på
korttidssjukskrivningar, medellånga sjukskrivningar, långtidssjukskrivningar
eller totalt i jämförelse mellan första halvåret 1999 och 2000.
Den största ökningen ligger inom långtidssjukskrivningarna (> 91 dgr) = 50 %
för äldre- och handikappomsorgen och 33% för Gotlands kommun totalt.
Inom vårdförvaltningarnas äldre- och handikappomsorg står GSVF för en
ökning med 83% och VVF med 59% och GNVF med 19%. Påpekas bör att
GNVF har det högsta sjuktalet (både för första halvåret 1999 och 2000) trots
övriga förvaltningars ökning.

Inom perioden 15 – 90 dgr har en minskning skett med 28% (tom för GSVF).
Sjuktalen inom denna period är trots minskningen högre för äldre- och
handikappomsorgen än kommunens totala sjuktal för perioden.
Inom perioden 1 – 14 dgr har en ökning skett med 8% inom äldre- och
handikappomsorgen. I jämförelse med kommunens sjuktal för perioden är
ökningen 31%.
Ökningen av antalet sjukdagar har skett inom i stort sett samtliga åldergrupper
utom för åldersgruppen 20 – 29 år. Men det är olika mellan förvaltningarna.
Inom GSVF har ökningen skett inom framförallt åldersgrupperna 30 – 39, 40
– 49 och 60 år och äldre.
Inom GNVF har ökningen skett framför allt inom åldersgruppen 60 år och
äldre .
Inom VVF har ökningen skett framför allt inom åldersgrupperna 40 – 49, 50 –
59 och 60 år och äldre .
Sjuktal för olika yrkesgrupper
Nedanstående uppgifter är inhämtade från Löneservice och gäller perioderna
första halvåret 1999 och motsvarande för 2000.
SJUKTAL - olika yrkesgrupper
Äldre- och handikappomsorgen
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Inom samtliga yrkesgrupper har sjukfrånvaron ökat avsevärt mellan första
halvåret 1999 och motsvarande period 2000.
- Chefer/handläggare + 35%
- Vårdbiträden/undersköterskor + 10%
- Kokerskor/ekonomibiträden + 64%
- Sjuksköterskor + 100%
Inom gruppen chefer och biståndshandläggare är ökningarna störst inom
åldersgrupperna 20-29, 30-39 och 50-59 år. Åldersgruppen 60 år och äldre har
få personer anställda idag.
Inom gruppen vårdbiträden och undersköterskor är ökningen störst inom
åldersgrupperna40 – 49 och 60 år och äldre.

Inom gruppen kokerskor/köksbiträden är ökningen störst inom
åldersgrupperna 20 – 29, 30 – 39 och 60 år och äldre.
Inom gruppen sjuksköterskor är ökningen störst inom åldersgrupperna 40- 49,
50 – 59 och 60 år och äldre.
Kostnader för övertid, fyllnadstid och timanställda
Kostnaderna för övertid under denna mätperiod har ökat med 414 tkr
(55,39%). Observeras bör att ersättning för övertid för verksamhetschefer och
avdelningschefer ingår i lönen. Hur mycket tid de idag arbetar finns inte
dokumenterat.
Kostnaderna för fyllnadstid har ökat med 826 tkr (43,56%).
Kostnader för timanställda har ökat med 3 000 tkr (30,51 %).
Situationen under sommaren 2000
Vårdförvaltningarna (verksamhetschefer, avdelningschefer) har i den mån det
varit möjligt tagit fram nedanstående uppgifter. Uppgifterna är ändock inte
heltäckande men kan ge viktiga signaler. Dokumentation av avbruten semester
eller förskjuten semester sker ej kontinuerligt.
Visby vårdförvaltning
Enligt de uppgifter som har gått att få fram har mellan 15-20 vårdbiträden
förändrat sin planerade semester genom att byta veckor eller förskjuta den.
Verksamhetschefer och biträdande verksamhetschefer har ansvarat för
varandras distrikt samtidigt som det på några tjänster saknats chefer.
Samtliga 20 sjuksköterskor tillfrågades om de kunde skjuta på sin semester
mot en ersättning på 7.000 kr/vecka. 8 personer accepterade förfrågan. Inga
hyrsjuksköterskor har använts. 1 sjuksköterska blivit beordrad att bryta sin
semester och gå in och arbeta sin sista semestervecka. Sommaren har lösts
med tillfälliga scheman, övertid, mertid samt ur kvalitets- och
säkerhetssynpunkt med lägsta tänkbara bemanning.
Avdelningschefen har varit tillgänglig under stora delar av sin semester för att
rekrytera sjuksköterskor, chefer och ge stöd till vikarier.
Gotlands södra vårdförvaltning
2 vårdbiträden blev ombedda att arbeta under enstaka semesterdagar.
Semesterplaneringen kom igång sent i de områden som saknade chefer. Det
förekom vikarier som slutade under introduktion. I de områden som saknade
chefer fick vikarier inte besked om arbete i tid. Rekrytering och kontakter med
arbetsförmedlingen har skett hela sommaren.
Av 10 verksamhetschefer var 5 långtidssjuka samt en tjänst vakant. Viss
vikarieersättning har kunnat lösas men ej fullt ut. Cheferna har tagit ansvar för
varandras området. Vilket inneburit ökad belastning på kvarvarande chefer.
Samtliga 9 sjuksköterskor blev tillfrågade om de mot ersättning kunde flytta
sina semestrar mot en ersättning på 7.000 kr/vecka. 3 personer antog
erbjudandet.
Hyrsjuksköterskor har använts under sommaren då det varit mycket svårt att
rekrytera sjuksköterskor. I övrigt har sommaren lösts med ett ur kvalitets- och
säkerhetssynpunkt lägsta tänkbara bemanning samt med övertid och mertid.

Avdelningschefen har varit tillgänglig under hela sin semester för att rekrytera
sjuksköterskor, chefer och ge stöd till vikarier samt vara operativ chef i vissa
av de områden som saknat chef.
Gotlands norra vårdförvaltning
För vårdbiträden har fyra personer blivit beordrade under sommaren. Flera
semestrar har diskuterats och ej beviljats utifrån grundansökan. Personal har
saknats främst i Fårösund och inom Östergarnsområdet. Ett fåtal vikarier har
haft utbildning vilket har inneburit att handledning behövts i större
utsträckning av chefer och sjuksköterskor. En chef yttrade att detta var den
värsta sommaren att semesterplanera på över 20 år.
För totalt 8 chefer har det under sommaren var det svårt att få tag
semestervikarier. Fyra chefer har ersatt varandra vid semestern trots stora
områden och relativt litet administrativt stöd. En semestervikarierande chef
har varit ersatt två chefer samtidigt. En chef fick ej sammanhängande ledighet
utan fick skjuta fram en av veckorna.
Biståndshandläggare (4) Under våren har biståndshandläggarna förstärkts
med 1 person för att hinna med att utreda och dokumentera insatser för
personer i särskilda boenden. Detta har dock försenats på grund av
sjukfrånvaro. En biståndshandläggare blev sjuk under sommaren och då gick
ej att få tag på extra vikarie. Tidigare år har toppar upplevts under juni och
augusti och en lugnare period under juli så har det dock inte varit i år utan ett
hårt tryck under hela sommaren. En biståndshandläggare har fått flytta sin
semester en vecka framåt. Två vikarier har varit inne under sommaren, den
ena har varit långtidsvikarie tidigare och den andra har tjänst men är barnledig
för närvarande.
Sjuksköterskor har inte hyrts in under sommaren. Tio vikarier har under
kortare och längre perioder varit anställda under sommaren. Beredskap kvällar
och helgkvällar har köpts av primärvården. Den 1 juli togs ansvaret för
sjuksköterskeinsatserna över inom särskilda boendeformerna vilket berör
totalt 148 personer. Detta har varit tufft och tack vare duktiga och erfarna
sjuksköterskor har det fungerat. Inom Roma sjuksköterskeområde finns fem
tjänster varav två är besatta. Detta innebär en tät helgtjänstgöring och mycket
övertid. En av sjuksköterskorna fick flytta sin semester en vecka.
Avdelningschefen har varit tillgänglig under hela sin semester för att rekrytera
sjuksköterskor, chefer och ge stöd. Avbröt sin sista semestervecka.
Situation i övrigt (rekrytering) under året
Generellt gäller att rekrytering av vårdbiträden, chefer, biståndshandläggare
och sjuksköterskor är ett stort problem. Mycket tid läggs på
vikarieanskaffning. Efterfrågan upplevs som betydligt större än tillgången.
Svårt att få personal med kompetens.
Visby vårdförvaltning
Angående vikarier för vårdbiträden kan följande exempel ges. 3 inbokade
vikarier tackade nej strax före introduktion pga erbjudande om arbete med
högre lön på annan arbetsplats.
2 oerfarna inbokade semestervikarier tackade nej efter ½ - 1 dags
introduktion.

Vikarier har begärt ledigheter (under semesterperioden) som ej framkommit
vid anställningsintervju. Sista minutenlösningar pga mycket trassel med för att
få vikarietäckning under perioden.
Av verksamhetschefer (6) och biträdande verksamhetschefer (6) har totalt 5
slutat. Turbulens i organisationen medför att cheferna i nuläget ej kan fullgöra
sina uppgifter utifrån rättssäkerhet, befattningskontrakt. Behov föreligger av
fler chefer. Flera chefer har på grund av arbetssituationen valt att under året
inte gå den erbjudna högskoleutbildningen i Ledarskap och Kvalitet på 15
poäng.
Nyrekrytering pågår.
Av 7 biståndshandläggare har 2 slutat. Planerad förstärkning med 2
biståndshandläggare med syftet att komma ikapp med dokumentation blev
istället ersättning för personer som slutat.
För sjuksköterskorna är i nuläget 1 tjänst vakant, 2 personer är barnlediga
men med icke full vikarietäckning. En satsning på annonsering under
sensommaren har givit flera sökande.
Gotlands södra vårdförvaltning
En omfördelning av medel har skett med syftet att utöka med 2 chefstjänster.
Av totalt 12 chefstjänster är 2 långtidsjukskrivna, 1 vakant och 1 rekrytering
pågår.
En omfördelning har även gjorts för att utöka med 1 biståndshandläggare.
2 sjuksköterskor har sagt upp sig. Tillgänglig sjuksköterskevikarie har sökt
annat arbete. Rekrytering pågår.
Gotlands norra vårdförvaltning
Rekrytering pågår ständigt av sjuksköterskor. I nuläget finns 4 vakanser. Vad
gäller chefer och biståndshandläggare finns inga vakanser. Diskussioner
förekommer om behov av att utöka med fler chefer och biståndshandläggare.
Övriga kommentarer till nuvarande personalsituation
Konsekvenser i vardagen
Verksamheten äldre- och handikappomsorgen syftar ytterst till att tillgodose
olika personers behov av omsorg, service, omvårdnad, hälso- och sjukvård,
stöd och tillsyn. Den enskildes bild av situationen har inte dokumenterats trots
att den bilden är angelägen att kunna beskriva. Det är naturligtvis så att det
finns personer som inte fullt ut får den hjälp som de är beviljade och i behov
av. Men omfattningen av detta vet vi inte idag. Skildringar från personal kan
säkerligen göras som handlar om nödvändiga dagliga omprioriteringar,
överenskommelser med enskilda om att komma en annan tid eller dag och
svårigheter att upprätthålla kontinuitet. Med säkerhet pressar sig personalen
för att i största möjliga mån tillgodose de insatser som den enskilde är i behov
av och har ett biståndsbeslut på. Personalen dvs samtliga yrkesgrupper är
avgörande för att kunna bedriva verksamheten äldre- och handikappomsorg
och kunna tillgodose enskilda personers behov av stöd och insatser.
Med så många personer sjukskrivna i organisationen krävs särskilt vad gäller
långtidssjukskrivna mycket tid för att samtala och planera
rehabiliteringsinsatser.

Återkommande krav på och försök till besparingar på grund av stora
budgetunderskott har resulterat i att man anställer kortsiktigt (timanställda).
Detta resulterar i att det blir stor omsättning av personal, bristande trygghet i
anställning samt svårigheter att upprätthålla kontinuitet i verksamheten.
Chefer upplever osäkerhet och rädsla kring hur man ska hantera
personalsituationen i örhållande till kvalitet, kontinuitet och besparingar. Det
saknas en personalförsörjningsplan för dessa frågor. Personalsituationen är
ytterst en verksamhetsfråga.
Avvikelsehantering
Inom Äldre- och handikappomsorgen pågår införande av att dokumentera
avvikelser i verksamheten enligt kvalitetskrav i föreskrift. Det innebär att det
framöver kommer att vara möjligt att få dokumentation på exempelvis insatser
som inte blivit verkställda till enskilda personer pga av personalbrist. Detta
kan då användas som underlag i beskrivningar av verksamheten.
Klagomålshantering
Dessutom pågår införande av klagomålshantering enligt kvalitetskrav i
föreskrift. Exempelvis kan detta innehålla bemötande, stress, utebliven hjälp,
bristande kontinuitet.
Beviljad tid och utförd tid
I dag diskuteras behovet av att dokumentera ”beviljad tid per person” samt
”utförd tid per person” för att kunna jämföra insatserna . ”Utförd tid” måste
idag dokumenteras manuellt. Möjlighet att köpa in den funktionen är möjlig
idag. Däremot finns inte fullgod datakommunikation till datorerna då flera
arbetsplatser inte är direktkopplade på kommunens nät (modem).
Förbättringsplanen
Strategier och förbättringsmål innehåller ett flertal förslag till förbättring och
utveckling av personalsituationen inom äldre- och handikappomsorgen.
Dessutom finns beskrivet om olika pågående projekt i nulägesbeskrivningarna
i Bakgrundsfakta del 2.
Synpunkter från omvärlden (tjänsteman på AF)
Idag upplever arbetsförmedlingen att det är svårt att motivera arbetssökande
till att arbeta inom äldre- och handikappomsorgen. Synpunkter som kommer
från arbetssökande är bl.a. att det inte går att försörja sig på lönen, man vet ej
från dag till dag när-var och hur man får arbete, man måste ha en hög
tillgänglighet för att få arbete, får stå på tå för att få arbete, enskilda
vårdbiträden ringer för att försöka få vikarier för att kunna få ledigt,
samordning brister. Information om detta har givits i arbetsmarknadsnämnden.

Eva Sellberg
VOS-enheten

Bilaga
Nedanstående beskrivning har lämnats av personalcheferna från GNVF,
GSVF och VVF 00 09 21
Personalsituationen inom vårdförvaltningarna präglas f n av följande:
• Tröttkörd och irriterad personal med hög medelålder
• Chefernas arbetssituation upplevs som ohållbar
• Ytterst bekymmersamt rekryteringsläge både vad avser
vårdbiträden/undersköterskor och sjuksköterskor
Detta tar sig uttryck i bl a följande:
• Lönerna ifrågasätts allt oftare (Ständiga propåer om
löneförhandlingar från enskilda individer och fack)
• Anställningsvillkoren, i synnerhet timanställningar,
accepteras i allt mindre grad (andra alternativ på
arbetsmarknaden finns f n)
• Vägran att ta emot delegationer utan lönekompensation
• Indragna semestrar har måst beordras vid ett flertal tillfällen
under den gågna sommaren, vilket förekommit endast i
yttersta undantagsfall tidigare somrar
• Mertid och övertid har ökat
• Sjuktalet har ökat både inom korta och långtida
sjukskrivningar.
• Chefer anser sig inte hinna med allt vad de skall göra, vilket
medfört att SKTF har reagerat mycket starkt och krävt
förbättringar av chefernas arbetsmiljö
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Definitioner och begrepp
Begrepp inom vård- och omsorgsområdet är inte enhetliga. Ett begrepp kan ha flera
betydelser beroende på profession och verksamhet. Olika begrepp kan ha en och samma
betydelse av samma skäl. Förklaringarna nedan utgår från olika nationella rapporter
samt överenskomna förklaringar i arbetsgruppen.

Anhörig/närstående avlöses i tillsyn, omsorg, omvårdnad och
stöd till funktionshindrad person.
Motsvarar vårdbiträden, undersköterskor, boendeassistent som
Baspersonal
arbetar inom äldre- och handikappomsorgen
Stödinsatser som beviljas den enskilde genom beslut enligt
Biståndsinsatser
socialtjänstlagen
Verksamhet dagtid för sysselsättning, socialt stöd, kontakt och
Dagverksamhet
avlösning.
Den person som genom olika beslut får insatser enligt
Enskilde
socialtjänstlagen. Flertal begrepp förekommer ex. vårdtagare,
brukare, servicetagare, omsorgstagare.
Att förebygga och främja hälsa.
Folkhälsoarbete
Frivillig organisationer Organisationer och föreningar med inriktning mot socialt
arbete.
Begränsning i funktionsförmåga till följd av en skada eller
Funktionshinder
sjukdom.
Det förebyggande arbetet kan avse friska personer för att
Förebyggande
undvika sjukdom eller skador, eller riktade undersökningar för
att undvika sjukdomar på ett tidigt stadium eller arbete för att
förhindra att sjukdom återkommer eller förvärras.

Avlösning

Geriatrik
Geriatriker
Handikapp
Hemtjänst
Hemsjukvård
Individuell plan
Klagomålshantering
Korttidsboende

Läran om äldres sjukdomar.
Läkare med specialistutbildning i geriatrik.
Uppstår genom de krav som omgivningen ställer på en person
med funktionshinder.
Samlingsbegrepp för service, stöd, omvårdnad och
rehabilitering som ges enligt socialtjänstlagen i den enskildes
eget hem.
Hälso- och sjukvårdsinsatser som ges i den enskildes bostad.
De medicinska insatserna skall vara över tiden
sammanhängande och ha föregåtts av individuell vårdplanering.
En plan som beskriver genomförande av beslutade
biståndsinsatser. Planen skrivs tillsammans med den enskilde.
System för att ta tillvara enskildas och närståendes synpunkter
och återföra dem till ledning och verksamhetsansvariga.
En typ av särskilt boende som upplåts under kortare tid för
avlösning, rehabilitering, eftervård. Vid korttidsboende har den
enskilde kvar sin ordinarie bostad.
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Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Mentor
Närstående

Sjuksköterska anställd i kommunen med ett särskilt ansvar
inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Verksamhetschef enligt
hälso- och
sjukvårdslagen

Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och skall enligt
Hälso- och sjukvårdslagen svara för att verksamheten
tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt
befrämja kostnadseffektivitet.

Verkställare

Tjänsteman som har ansvaret för att beslutade biståndsinsatser
enligt socialtjänstlagen verkställs – genomförs – till den
enskilde
Samlingsbeteckning för samtliga insatser som ges av landsting,
kommuner, privata vårdgivare enligt socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen
Service, omsorg, rehabilitering, omvårdnad, stöd, tillsyn som
ges till äldre och funktionshindrade personer enligt
socialtjänstlagen.
(i förbättringsplanen undantas verksamhet enligt LSS - lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Behandling, rehabilitering, omvårdnad som ges enligt hälsooch sjukvårdslagen.

Handledare med erfarenhet från yrkesområdet.
Närstående person inom eller utom hushållet som har en nära
relation till en annan person.
Närstående/anhörigstöd Stödinsatser från äldre- och handikappomsorgen som riktar sig
till närstående/anhörig som ger omsorg/omvårdnad/tillsyn
Boende i vanliga bostäder
Ordinärt boende
Ansvarar för att den enskilde får den vård och omvårdnad som
Omvårdnadsansvarig
hälsotillståndet kräver, med beaktande av kulturella och andliga
sjuksköterska
behov. I samråd med dem enskilde och anhöriga planera och
samordna åtgärder med respekt för självbestämmande och
integritet.
Stödinsatser som ges enligt socialtjänstlagen ex. städning,
Serviceinsatser
varuhemsändning, klädvård, matlagning, hårvård.
Hälso- och sjukvårdens andra vårdnivå med omfattande insatser
Specialiserad hälsosom kräver mer specialiserade läkarinsatser samt större tekniska
och sjukvård
och personella resurser än primärvården
Boendeform för äldre med nära tillgång till personal, bostaden
Särskild boendeform
förmedlas genom biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen
Utbildning under handledning av yrkeskunnig person.
Trainee
Uppsökande verksamhet Socialtjänstlagen anger att det tillhör kommunens uppgift att
känna till innevånarnas levnadsförhållanden och att genom
uppsökande verksamhet främja förutsättningarna för goda
levnadsförhållanden Att ge kunskap om hur framtidens
pensionärer ser på sin situation i dag och vad de tror om
framtiden.

Vård och omsorg
Äldrehandikappomsorg

Äldrevård
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FÖRDJUPAD beskrivning av
FÖRBÄTTRINGSPLAN
med förbättrings- och utvecklingsområden

Varje område som beskrivs i denna fördjupade del av förbättringsplanen består av
visioner, nuläge, mål- krav och förväntningar som finns uttryckta i olika styrdokument,
strategier och förbättringsmål.

2.1

Mål och styrdokument

Gotlands kommun vill att personer inom äldre- och handikappomsorgen känner
trygghet, kan leva och bo självständigt och bemötas som individer med respekt för
integritet och självbestämmande. Det ska finnas övergripande gemensamma
kvalitetsmål och effektmål.
Nuläge
Ett flertal olika mål- och styrdokument förekommer för äldre- och handikappomsorgen
dels i lagstiftningar och föreskrifter dels i kommunala inriktnings- och effektmål samt
olika policys. Socialtjänstlagens olika mål bör ses som en kvalitetsinriktning för
verksamheten. Förekommande lagstiftning och kommunens olika måldokument
redovisas mer utförligt i bakgrundsfakta del 4. Effektmålen är till övervägande del olika
mellan vårdnämnderna. Det saknas övergripande kvalitetsmål för äldre- och
handikappomsorgen.
Skiss över olika styrdokument
Nationella mål
lagstiftning
motsvarar en nationell vision
som har identifierat behov av
förbättringar
Inriktningsmål
i Gotlands kommun
motsvarar politisk vision
ex. "Vård och omsorg"
"Styrning, arbetsledning och
verksamhetsutveckling"
"Personal och
kompetensutveckling"

Visby vårdnämnd
Förvaltningsövergripande mål
motsvarar nämndmål
gemensamma

Policys
Kvalitesutvecklingsprogram
Chefspolicy
Arbetsmiljöpolicy
Gotlands norra vårdnämnd
Förvaltningsövergripande mål
motsvarar nämndmål
gemensamma

Gotlands södra vårdnämnd
Förvaltningsövergripande mål
motsvarar nämndmål
gemensamma

Effektmål
för respektive nämnd

Effektmål
för respektive nämnd

Effektmål
för respektive nämnd

3

Bakgrundsfakta
Del 2

Vad förväntas från riksdag och regering?
•

Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen är det huvudsakliga styrdokumentet för kvalitetsarbetet och
verksamheten inom äldre- och handikappomsorg.
Grundläggande inriktningen för verksamheter för äldre personer
19 § SoL

Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo
självständigt och under trygga förhållanden och med respekt för deras
självbestämmande och integritet.
Grundläggande inriktning för personer med funktionshinder

21 § SoL

Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra
skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i
samhällets gemenskap och att leva som andra.
...........får en meningsfull sysselsättning..............

Vägledande principer - beskrivs utförligare i bakgrundsfakta del 4.
TRYGGHET och VALFRIHET
SJÄLVBESTÄMMANDE och INTEGRITET
KONTINUITET
•

Mål i nationella handlingsplanen

Nationella mål och inriktning för äldrepolitik och äldreomsorg fastslogs av riksdagen
juni 1998. Till grund för dessa mål ligger FN:s deklaration1991 för äldre personer oberoende - deltagande - vård - självförverkligande samt värdighet. Dessa principer är
anpassade till svenska språkbruk.
Nationella målen skall ge en inriktning av framtida äldrepolitiken och äldreomsorgen.
Äldrepolitiken berör ett flertal olika myndigheter, förvaltningar i kommunerna och
organisationer.
Äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande
i samhället och över sin vardag
Äldre skall kunna åldras i trygghet och med bibehållet
oberoende
Äldre skall kunna bemötas med respekt
Äldre skall ha tillgång till god vård och omsorg

•

Proposition 2000:79 Nationell handlingsplan för handikappolitiken Från patient till medborgare.

Regeringen förslår i propositionen (mars 2000) en mängd olika åtgärder. Inriktningen är
främst tillgänglighet av offentliga lokaler, bemötandefrågor, tillgänglig kollektivtrafik,
rättssäkerhetsaspekter med möjlighet för länsstyrelserna att vitesförelägga,
kompetensutveckling på regional och lokalnivå för olika personalgrupper inom offentlig
förvaltning.
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Förslag till nya mål för handikappolitiken
- En samhällsgemenskap med mångfald som grund.
- Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt
delaktiga i samhällslivet.
- Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med
funktionshinder.
Propositionen behandlas av riksdagen i maj 2000.

Gotlands kommuns nuvarande inriktnings- och effektmål samt policy
Ett flertal olika styrdokument finns på olika nivåer inom Gotlands kommun som berör
äldre- och handikappomsorgen. Rutiner för uppföljning och utvärdering är ännu under
utveckling. Nedan angivna styrdokument redovisas närmare i bakgrundsfakta del 4.
Vision 2010
Övergripande mål för samtliga verksamheter
Inriktningsmål
- Vård och omsorg
- Styrning, arbetsledning och verksamhetsutveckling
- Personal och kompetensutveckling
Vårdnämndernas inriktningsmål
Vårdnämndernas effektmål
Handlingsprogram för handikappfrågor
Strategier
Ta fram gemensamma kvalitetsmål och effektmål.
Ta fram, utveckla och börja använda metoder för uppföljning och utvärdering.
Förbättringsmål
Gemensamma kvalitetsmål och effektmål har vi 2002.
Vi har metoder för att mäta, genomfört mätning och har rutiner för uppföljning av
effektmål och kvalitetsmål 2003.

2.2

Verksamhets- och kvalitetsutveckling

Gotlands kommun vill att äldre- och handikappomsorgen utformas så att behov
tillgodoses efter var och ens livssituation, resurser och möjligheter. Att insatserna följs
upp och utvärderas. Klagomålshantering används som underlag för utvecklingsarbete.
Gotlands kommun vill att kvalitets- och verksamhetsutveckling är integrerat och
samordnat på alla nivåer inom äldre- och handikappomsorgen. Ett ständigt
förbättrings- och utvecklingsarbete pågår.
Nuläge
Äldre- och handikappomsorgen möter idag personer i olika åldrar och livsfaser med
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bland annat psykiska funktionshinder, missbruksproblem, fysiska funktionshinder och
demenssjukdomar. Flertalet lever ensamma, andra i tre generationer tillsammans, en del
i parförhållanden, andra i familjeförhållanden. Många anhöriga/närstående vill idag
stödja och hjälpa sina nära. Behov finns av olika former av stöd från äldre- och
handikappomsorgen.
Framöver kommer de personer som är i behov av stöd i olika former från äldre- och
handikappomsorgen att ställa större krav på ett individuellt bemötande och arbetssätt.
Krav ställs allt mer på att baspersonal, chefer, biståndshandläggare och andra
personalgrupper har kunskap om olika funktionshinder och dess konsekvenser både
generellt och i det individuella mötet samt vad det innebär att vara i beroendeställning.
Krav ställs på att den enskilde vill bli bemött som samhällsmedborgare och individ.
Behov av att ta fram metoder och planer för mätning av förväntningar och upplevelser
från personer som har stöd ifrån äldre- och handikappomsorgen. Detta behöver
utvecklas till rutiner för att även användas i underlag för utvecklingsarbete.
Krav ställs på större delaktighet och inflytande i planering och genomförande av
individuella stödinsatser. Det har blivit vanligare att synpunkter och klagomål framförs.
I arbetet med kvalitetsarbete bör rutiner för klagomålshantering utvecklas. Klagomål
bör tas vara på som underlag för utvecklingsarbete.
Inom äldre- och handikappomsorgen pågår inom vårdförvaltningarna olika former av
kvalitets- och utvecklingsarbete exempelvis Kvalitet till er tjänst, Benchmarkingprojekt
under 1999, Mål 4-projekt, projekt för kartläggning av behov i biståndshandläggning
med Socialstyrelsen, deltagande i Gothiaprojekt. Idag är detta arbete till stor del inte
samordnat mellan vårdförvaltningarna. Behov finns av att samordna arbetet för att
tydligare systematisera och prioritera arbetet. Det är en långsiktig process som bör
involvera olika parter i organisationen - politisk nivå, ledningsnivå, personalnivå och
"kunder"/medborgare. Varje vårdförvaltnings äldre- och handikappomsorg borde ha en
kvalitetsansvarig person.
Verksamhetsplaner finns inom vårdförvaltningarna. De är olika till sitt innehåll och
struktur. Verksamhetsuppföljning sker kontinuerligt och sammanställs i samband med
årsredovisning. Det är oklart hur redovisning av pågående kvalitetsarbete sker inom
vårdförvaltningarna. En utbildning inom området Kvalitet 7 poäng kommer att
genomföras under år 2000 för samtliga områdes/verksamhetschefer och
biståndshandläggare.
Mål - krav och förväntningar i olika styrdokument
I socialtjänstlagen infördes 1 januari 1998 en bestämmelse (7 a § SoL) om
kvalitetsarbete. Insatserna inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. Kvaliteten i
verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras
I Allmänna Råd 1998:8 "Kvalitetssystem för omsorger om äldre och funktionshindrade
" beskrivs vilka områden ett kvalitetssystem bör omfatta. Bland annat bör ingå former
för klagomålshantering. Något speciellt system förordas inte utan det är varje kommun
som själv beslutar om sin modell för kvalitetsarbetet.
I 9 § socialtjänstlagen hänvisas att den enskildes insatser skall utformas och genomföras
tillsammans med den enskilde.
Propositionen 1999/2000:79 Från patient till medborgare – En nationell handlingsplan
för handikappolitiken redovisar förslag till nya nationella mål
- En samhällsgemenskap med mångfald som grund.
- Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt
delaktiga i samhällslivet.
- Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med
funktionshinder.
Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken 1997/98:113 lyfter fram de
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grundläggande principerna för ett gott bemötande: Respekten för självbestämmande,
integritet, trygghet och värdighet måste ha en fast grund i ett medvetet val av
människosyn- Alla människors lika värde och lika rätt.
Gotlands kommun har fastställt en kvalitetspolicy som anger
* att det är ett ledningsansvar att både kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla
verksamheten.
* att det är ett ledningsansvar att stödja och utbilda medarbetarna i kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling.
* att kvalitetsarbetet skall utgå från kundernas behov, förväntningar, krav och önskemål.
* att kvalitetsarbetet skall genomsyra all verksamhet från individ till arbetsenhet till
förvaltning och kommunledning.
Gotlands kommuns kvalitetsmål
* Inom varje förvaltning och basenhet skall det finnas ett organiserat arbete för att
klargöra kundernas behov, förväntningar, krav och önskemål.
* Inom varje förvaltning och basenhet skall det finnas kvalitetsmål som kompletterar de
kvantitativa målen.
* Inom varje förvaltning skall det finnas ett organiserat arbete för att säkra och utveckla
kvalitet.
Strategier
Kontinuerligt mäta förväntningar och upplevelser.
Förankra och införa klagomålshantering.
Arbeta för att Allmänna rådens kvalitetskrav (SOSFS 1998:8) är en naturlig del av
verksamhetsplanering - och verksamhetsutveckling.
Utbilda samtliga områdes/verksamhetschefer och biståndshandläggare inom området
Kvalitet 7 poäng.
Förbättringsmål
Vi vet hur kvalitetsarbetet skall organiseras och bedrivas under 2001.
Varje vårdförvaltning har en ansvarig person för kvalitets- och förbättringsarbetet under
2001.
Det finns metoder och plan för mätning av förväntningar och upplevelser under 2002.
En första mätning genomförs av förväntningar och upplevelser under 2002.
Det finns rutiner för klagomålshantering under 2002.
En åtgärdsplan finns med prioriteringar av förbättringsarbetet under 2002.
Det finns rutiner för att mäta upplevelser och förväntningar under 2003.
Avdelningschefer och områdes/verksamhetschefer följer årligen upp verksamhetens
förbättringsarbete.

2.3

Ledarskap

Gotlands kommun vill att cheferna ansvarar för kvalitets- och verksamhetsutveckling.
Cheferna skapar delaktighet och engagemang hos personalen. Det finns olika
stödformer för chefer. Chefer ska ha arbetsförutsättningar att utföra sina uppdrag.
Nuläge
Inom äldre- och handikappomsorgen finns cirka 30 personer med chefsuppdrag.
Chefsskap och biståndshandläggning är i samtliga tre vårdförvaltningar separerade
sedan 1999. Behov fanns av att tydliggöra respektive funktion då allt större krav ställs
på chefsskap och handläggning och dokumentation.
Med chef i denna förbättringsplan menas den person i organisationen som har
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delegation för personal, budget och arbetsmiljö.
Omorganisationer har skett ett flertal gånger under de senaste 10 åren. Varje
vårdförvaltning har sin organisation för områdes/verksamhetschefer. Olika titlar
används - områdes- respektive verksamhetschef. Ansvaret som verksamhetschef enligt
hälso- och sjukvårdslagen (HsL) innebär ett ansvar för att behov och insatser av hälsooch sjukvård tillgodoses med kvalitet. Ansvaret som verksamhetschef enligt hälso- och
sjukvårdslagen är olika organiserat i de tre vårdförvaltningarna.
Gotlands norra vårdnämnd har valt titeln områdeschef för sina chefer längst ut i linjen.
Dessa har inte verksamhetschefsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen . Två av
områdescheferna har även delegation att vara verksamhetschefer enligt HsL.
Gotlands södra vårdnämnd har valt titeln verksamhetschef för sina chefer längst ut i
linjen. Dessa har inte ansvar som verksamhetschef enligt HsL. Avdelningschefen för
äldre- och handikappomsorgen har även delegation för detta ansvar i nuläget.
Visby vårdnämnd har inom äldreomsorgen en organisation med verksamhetschef och
biträdande verksamhetschef inom respektive geografiska område. Verksamhetscheferna
är första linjens chefer. Dessa har även delegation att vara verksamhetschefer enligt
HsL.
Inom handikappavdelningen finns en verksamhetschef (ej HsL-ansvar) med ansvar för
att verkställa insatser enligt socialtjänstlagen till funktionshindrade personer under 65 år
För att klara besparingskrav och/eller för att få en större överblick av verksamheten med
syfte att effektivisera har områdes/verksamhetscheferna fått ansvar för större områden
med cirka 20 till 130 personal. Ett uppskattat genomsnitt är 65 personal inklusive
timanställda per områdes/verksamhetschef. Flertalet chefer ansvarar för minst 50
personal. Vårdförvaltningarna har olika organisation och verksamhetsinnehåll för
chefernas ansvarsområden. Under de senaste 10 åren har dessutom de administrativa
stödfunktionerna exempelvis kanslister, utredare, utvecklare minskat i olika grad inom
vårdförvaltningarna.
Förutsättningarna för område/verksamhetscheferna är olika.
Oklarheter föreligger om ansvaret i chefsuppdraget genomförs och vad som skulle
kunna vara rimlig omfattning. Det saknas en klar bild av hur förhållningssätt, rutiner,
bemötande, kvalitets- utvecklingsarbete, uppföljning, utvecklingssamtal, tid för
reflektion, samverkan med olika parter, anhörigstöd i praktiken fungerar. Chefsuppdraget är komplext och innehåller ett flertal olika huvudområden exempelvis personalutveckling-uppföljning-samverkan-budgetansvar. Det finns svårigheter att hinna med
uppföljning och utvärdering av verksamheten samt att delta i olika övergripande
utvecklingsarbeten.
En konsekvens för cheferna av uppdelningen i chefsskap och biståndshandläggning är
att cheferna är ansvariga för verkställighet av biståndsbesluten till den enskilde. Ansvar
och rollfördelningen är ännu inte helt genomförd. Arbetet för både personal och chefer
beskrivs vara i ett högt tempo. Samtidigt som det ställs större krav på baspersonalens
kompetens och egenansvar har de arbetsledande funktionerna minskats. Det förefaller
som om chefernas kontakt med och kännedom om de enskilda personerna som får stöd
från äldre- och handikappomsorgen minskar.
Ansvar för arbetsmiljön åvilar cheferna. Yrkesinspektionen har pekat på behov av
förbättringar inom arbetsmiljön.
En ambition vore att varje chef har ansvar för max 30-35 personal inklusive vikarier.
Detta bland annat för att ge förutsättningar att kunna utföra de ovan beskrivna
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förväntningar och krav samt ge baspersonalen en möjlighet till en chef tillgänglig i
vardagen. Organisation av chefer kan ske på olika sätt.
Behov av olika former av stöd föreligger. Detta skulle kunna vara fortbildning,
handledning, mentorskap, trainee för nyanställda och nyutbildade chefer. På flera håll i
landet införs traineeprogram för nyutbildade eller nyanställda chefer. Det finns
anledning att i ett personalförsörjningsprogram beakta dessa försök. Det finns
svårigheter redan idag att rekrytera även chefer till äldre- och handikappomsorgen.
Kommunen planerar en mentorutbildning för chefer. Behov finns av en komplettering
för chefer inom äldre- och handikappomsorgen. Även ett chefsprogram planeras inom
kommunen.
Befattningskontrakt förekommer delvis. Arbete med medarbetarkontrakt är påbörjat.
Ett flertal utredningar (Utredningen om bemötande av äldre - SOU 1997:10,
Delbetänkande från Socialtjänstkommittén SOU 1995:58 - Kompetensutveckling - Om
yrkesroller och arbetsfält inom socialtjänsten) pekar på de ökade kraven och
förbättringsbehoven som finns på äldre- och handikappomsorgen. Detta ställer
arbetsledar/chefsfunktionen i fokus.
Planer finns att genomföra en högskolekurs om Ledarskap 8 poäng för samtliga
områdes/verksamhetschefer under år 2001.
Mål — krav och förväntningar som finns uttryckta i olika styrdokument
Gotlands kommun antog en chefspolicy 1997 som gäller även samtliga chefer inom
äldre- och handikappomsorgen. Övergripande krav och förväntningar är
dokumenterade.
Kvalitetspolicy och socialstyrelsens Allmänna råd SOSFS 1998:8 om Kvalitetssystem
anger tydligt chefens ansvar att bedriva systematiskt kvalitetsarbete.
Ett av kommunens övergripande inriktningsmål belyser förväntningar på cheferna vad
gäller styrning, arbetsledning och verksamhetsutveckling
Strategier
Utbilda ledare.
Ta fram och arbeta med förbättringsplaner.
Stödja ledare.
Upprätta befattningskontrakt.
Upprätta medarbetarkontrakt.
Förbättringsmål
Utbildning i Ledarskap 8 poäng har genomförts för samtliga chefer 2001.
Samtliga chefer har befattningskontrakt under 2001.
Samtliga medarbetare har medarbetarkontrakt under 2001.
Förslag till mentorprogram och traineeprogram för chefer finns under 2002.
Plan för chefers arbetsförutsättningar finns framtaget under 2002.
Mentorskap och trainee är organiserat under 2003.

2.4

Förhållningssätt och metoder

Gotlands kommun vill att det för personalen ska finnas former och utrymme för
reflektion kring bemötande. Den enskilde och anhöriga skall veta vem som är
kontaktperson och vad det innebär.
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Nuläge
Forskningen om arbetsmetoders och förhållningssättens betydelse och konsekvenser i
mötet med den enskilde är under utveckling inom äldre- och handikappomsorgen.
Nationella handlingsplanen har lyft fram behovet av att utveckla forskningen inom
området. Stimulansmedel har givits för att bygga upp olika resurscentra i landet.
Det har inte funnits någon utvecklad tradition att i verksamheterna dokumentera och
beskriva "hur man gör och varför det blir bra" i mötet med den enskilde som kan ha en
demens, psykiskt funktionshinder eller missbruksproblematik. Den erfarenhet som finns
idag inom verksamheterna att arbeta med personer som behöver stöd på olika sätt är
viktig att ta tillvara. Att arbetet inte varit dokumenterat eller forskats på betyder inte att
mycket gott och medvetet arbete utförs.
Till stor del finns utsedda kontaktpersoner för varje person med stöd från äldre- och
handikappomsorgen. Syftet med en kontaktperson är att utsedd person inom personalen
skall stödja och assistera den enskildes intressen när det gäller social omsorg,
omvårdnad och information. Samt att någon av personalen har en djupare kontakt och
kännedom om den enskildes behov och önskemål ur ett helhetsperspektiv. I åtagandet
ingår att vara behjälplig vid kontakt med bland annat läkare, distriktssköterska, kurator,
god man, psykiatrisk personal och anhöriga. Vad gäller medverkan i upprättande av
individuell plan för den enskilde, omprövning av biståndsbeslut och meddelande om
förändrade behov har förvaltningarna olika och/eller oklara rutiner. Det finns behov
finns av att ytterligare tydliggöra uppdraget att vara kontaktperson. Särskilt bör betonas
kontaktpersonens betydelse för att skapa trygghet för enskilda och anhöriga.
Personalmöten finns schemalagda i varierande omfattning och innehåll. Vanligtvis
genomförs personalmöten varje eller varannan vecka. I en del verksamheter har dessa
formen av arbetsplatsträffar med dagordning och skrivande av protokoll. Ofta finns
olika uppdrag fördelade i personalgruppen exempelvis informationsansvarig,
miljöombud, friskvårdsombud, inkontinensombud, bilansvarig, inköpsansvarig,
utbildningsansvarig, schemaansvarig, och löneansvarig. Schemaplanering kan ske
antingen på personalmötet eller vara förberett av någon utsedd i arbetsgruppen. De olika
uppräknade uppdragen i arbetsgrupper innebär att vara chefen behjälplig med vissa
underlag.
Områdes/verksamhetscheferna deltar i olika utsträckning på personalmöten beroende på
möjlighet och omfattning av ansvarsområde. Personalgrupperna kan vara exempelvis
kökspersonal, trygghetslarmspersonal, kvälls- nattpatrullpersonal, nattpersonal,
personliga assistenter, dagpersonal, hemtjänstpersonal, personal i särskilt boende. Varje
personalgrupp kräver sin specifika handledning, stöd och information. Behov finns även
av professionell handledning, men det saknas resurser, rutiner och kompetens i nuläget.
Cheferna hinner inte vara delaktiga i den utsträckning som behövs exempelvis för stöd,
handledning och verksamhetsutveckling. Personalmötena borde innehålla mer av
handledning, verksamhetsutveckling, reflektioner kring bemötande och arbetssätt,
övergripande information och andra former av stöd till personalen.
Mål — krav och förväntningar uttryckta i olika styrdokument
Socialtjänstlagen 7 a § om god kvalitet.
I Allmänna Råd 1998:8 "Kvalitetssystem för omsorger om äldre och funktionshindrade
" beskrivs vilka områden ett kvalitetssystem bör omfatta. Bland annat bör ingå arbete
med att identifiera och dokumentera förhållningssätt, metoder samt rutiner inom de
delar av verksamheterna som är viktiga för hur den enskilde upplever verksamhetens
kvalitet.
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Exempel på detta är
- person-, tids-, och omsorgskontinuitet,
- hur information om den enskilde överförs mellan berörd personal,
- riktlinjer för bemötande och förhållningssätt till den enskilde.
Strategier
Utveckla och tydliggöra uppdraget som kontaktperson.
Utveckling av förhållningssätt och metoder ingår i förbättringsplaner.
I verksamheten finns tid, former och mötesplatser för reflektion.
I planerad grund- och fortbildning ingår aktuell kunskap om förhållningssätt och
metoder för verksamhetsområdet (förbättringsmål se avsnitt 2.10 personal).
Förbättringsmål
Det finns tydliga uppdrag för kontaktpersoner som även är kända för den enskilde och
anhöriga 2001.
Det finns förslag till former för reflektion om arbetet för baspersonal och
kontaktpersoner under 2002.

2.5

Samhällsplanering och Folkhälsofrågor

Gotlands kommun vill att samordning av olika förvaltningars planeringsansvar för
äldre och funktionshindrade personer. Äldre- och handikappomsorgen medverkar i
samverkan.
Nuläge
Ansvaret för samhällsplaneringen för äldre och funktionshindrade personer vad gäller
exempelvis kommunikationer, gator, bostäder, service är fördelat på ett flertal
förvaltningar inom kommunen samt andra myndigheter.
Diskussionen om formerna för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen har
varit olika aktuell sedan socialtjänstlagen kom 1982. Lagstiftningen föreskriver
medverkan och initiativ till att bevaka en god samhällsmiljö och goda förhållanden.
Äldre- och handikappomsorgen besitter kunskaper och erfarenheter om olika
bostadsområdens fysiska utformning som kan tas tillvara i planering.
Äldre- och handikappomsorg är ett komplext område som påverkas av andra
verksamheters förändring och utveckling. Förändringar i omvärlden som exempelvis
påverkar äldre- och handikappomsorgen är brister i tillgänglighet av affärer, post, bank,
hissar i hyreshus, boendestandard och annan offentlig service. Gotlands landsbygd är en
påverkande faktor för tillgänglighet och utbud av service.
Arbete med en bostadsförsörjningsplan har påbörjats under 1999. Under år 2000 har
diskussioner om fysisk planering påbörjats mellan vårdförvaltningarna,
stadsarkitektkontoret, folkhälsoenheten, tekniska förvaltningen, regionala
utvecklingsenheten och ledningskontoret. Även diskussioner med tekniska
förvaltningen har förts om bostadsanpassning. Samhällsplanering för bostadsfrågor kan
ses ur flera perspektiv. Den egna bostadens utformning, tillgång till hissar, tillgänglighet
i trappor samt den yttre miljöns utformning av tillgänglighet för att kunna klara sig
själv så mycket som möjligt.
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I förslaget till nationell handlingsplan för handikappolitiken föreslås att Plan- och
bygglagen skärps vad gäller tillgänglighetskraven.
Folkhälsoenheten (FHE) arbetar med att ta fram ett handlingsprogram för Kost och
fysisk aktivitet. Ett område kommer att beskriva gruppen äldre personer. Förslaget
beräknas vara klart vid årsskiftet. En Folkhälsorapport, som kommer att beskriva
hälsoläget på Gotland, är under framtagande. En studie som kartlägger olycksfall
genomförs under våren 2000, med syfte att på sikt kunna förebygga olycksfall. Studien,
som samordnas av FHE, sker i samverkan med alla vårdcentraler, akutmottagningen,
kvinnokliniken, barnkliniken, skolhälsovården, folktandvården, privattandläkarna och
MKG. Resultatet är intressant utifrån hur äldre- och handikappomsorgen kan bidra i det
olycksfallsförebyggande arbetet då olycksfall är vanligt förekommande bland äldre. Av
de olycksfall som leder till slutenvård eller dödsfall är äldre i majoritet. En fjärdedel av
samtliga självmord begås av personer över 65 år. Behov finns av att informera och
diskutera om folkhälsoarbete inom äldre- och handikappomsorgen.
Handlingsprogrammet för handikappfrågor innehåller förslag till anpassning av miljön
ur tillgänglighetsaspekter. Dessa förslag berör samtliga förvaltningar i kommunen. En
uppföljning av handlingsprogrammet genomfördes under 1999. En viss revidering av
handlingsprogrammet kommer att ske under 2000 för att anpassa ytterligare till FN:s
standardregler. Varje nämnd/förvaltning har ansvar för att ta fram åtgärdsplaner utifrån
handlingsprogrammet.
Gotlands kommun är en av 17 referenskommuner till äldreberedningen SENIOR 2005.
Deras uppdrag är att ta fram förslag till åtgärder i den framtida äldrepolitiken. Dessa
åtgärder berör många olika samhällsområden exempelvis kommunernas olika
ansvarsområden (inte enbart vård och omsorg) arbetsmarknaden, föreningsliv.
Mål — krav och förväntningar i olika styrdokument
Socialtjänstlagen 7 § beskriver vårdnämndernas medverkan i samhällsplaneringen.
Propositionen 1999/2000:79 Från patient till medborgare betonar vikten av tillgänglig
samhällsinformation och lokaler för personer med olika funktionshinder.
Handlingsprogrammet för handikappfrågor beskriver mål för olika programområden
vilka flertalet berör samhällsplanering.
Delbetänkande SOU 1999:137 Hälsa på lika villkor.
Strategier
Medverka och samverka i samhällsplanering och folkhälsofrågor.
Följa arbetet med SENIOR 2005.
Åtgärdsplaner finns i nämnder/förvaltningar utifrån handlingsprogrammet för
handikappfrågor.
Förbättringsmål
Nyckelpersoner inom äldre- och handikappomsorgen informeras om relevanta
folkhälsofrågor under 2001.

2.6

Information och delaktighet

Gotlands kommun vill att informationen om äldre- och handikappomsorgen är aktuell
och lättillgänglig. Gotlands kommun vill att det finns olika former av samråd med
organisationer och föreningar i utvecklingen av äldre- och handikappomsorgen.
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Nuläge
Mål i lagstiftning och nationella handlingsplaner genomsyras av individens rätt till
information och delaktighet. Utgångspunkten är respekt för varje människas integritet
oavsett funktionshinder. Information och delaktighet i detta område avser främst
generell samhällsinformation och delaktighet.
Information är även avgörande för att möta förväntningar på äldre- och
handikappomsorgen. Förslaget till nationell handlingsplan lyfter fram behovet av
lättillgänglig information för personer med olika funktionshinder.
I ett individuellt perspektiv är det viktigt att få information om bland annat vad man kan
ansöka om, vart vänder man sig om man vill överklaga biståndsbeslut, vart man vänder
sig om man vill framföra klagomål (detta beskrivs närmare i avsnitt 2.2 Verksamhetsoch kvalitetsutveckling och 2.7 Rättssäkerhet).
Det finns behov av gemensam information om äldre- och handikappomsorgen som är
utformad på olika sätt exempelvis lättläst och disketter. Det pågår utveckling av
förvaltningarnas webbsidor. En stor del av de personer som äldre- och
handikappomsorgen möter har inte tillgång till datorer och internet. Den informationen
som finns i broschyrer, telefonkatalog och på intranet är utformad av respektive
förvaltning utan samordning.
Övergripande informationsmaterial behövs även för uppsökande verksamhet och i det
dagliga arbetet. Den uppsökande verksamheten är ett naturligt tillfälle att ge information
om innehållet i äldre- och handikappomsorgen (avsnitt 2.8 Uppsökande verksamhet).
Samtidigt finns behov av att ge mer detaljerad information från vårdförvaltningarna i
samband med ansökan om bistånd och information om verksamheter.
Med delaktighet avses i detta avsnitt former för samverkan och informationsutbyte
mellan organisationer och äldre- och handikappomsorgen. Vårdförvaltningarna har idag
formell samverkan med handikapp- och pensionärsorganisationerna. Denna är under
utveckling. Till kommunstyrelsen finns ett kommunalt handikappråd och pensionärsråd.
Kommunens handlingsprogram för handikappfrågor beskriver samverkansformer på
olika nivåer i nämnder och förvaltningar.
I handlingsplanen för äldrepolitiken och förslaget till handlingsplan för
handikappolitiken beskrivs behovet av att utveckla delaktighet och inflytande för
enskilda och organisationer i verksamheten.
Diskussioner behöver föras med organisationerna om former för samråd i utvecklingen
av äldre- och handikappomsorgen exempelvis i olika arbetsgrupper.
Mål- krav och förväntningar i olika styrdokument
Socialtjänstlagen 5, 8, 20 a, 21 a §§ beskriver ansvaret att informera, upplysa och
samverka.
Propositionen 1999/2000:79 Från patient till medborgare beskriver behovet av
tillgänglig information och samverkan.
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Strategier
Övergripande och lokalt informationsmaterial finns som är anpassad för olika behov.
Informationsmaterialet är tillgängligt på strategiska platser och erforderligt media.
Olika former av samråd med organisationerna finns.
Förbättringsmål
Anpassat informationsmaterial är framtaget i samråd med organisationer och föreningar
under 2001.

2.7

Rättssäkerhet

Gotlands kommun vill kunna garantera personer som ansöker om insatser från äldreoch handikappomsorgen i Gotlands Kommun
- en rättssäker och individuell bedömning vid ansökan om bistånd.
- professionellt bemötande.
- svar på min ansökan inom 14 dagar.
- tydligt och motiverat beslut .
- en besvärshänvisning vid avslag på ansökan.
- hjälp med att överklaga beslutet om den enskilde önskar.
- ett beslut om särskilt boende verkställs inom tre månader.
- få välja mellan olika boenden inom kommunen.
- få muntlig och skriftlig information om kommunens olika utbud av insatser, särskilda
boenden och avgifter.
- att rollerna mellan biståndshandläggare och verkställare är kända av allmänhet,
enskilda, övrig personal och anhöriga.
- att det finns gemensamma rutiner mellan biståndshandläggare och verkställare inom
förvaltningarna.
Nuläge
Nationellt
Äldre och funktionshindrade personers rätt till bistånd för att klara sin livsföring
regleras i socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen är en målstyrd ramlag som ger kommunen frihet att utforma och
anpassa verksamheterna efter behov och lokala förutsättningar. Socialtjänstlagen är
även en rättighetslag som anger den enskildes rätt till bistånd med krav på individ- och
situationsanpassat stöd om behov föreligger (aktuella avsnitt i bakgrundsfakta del 4 i
avsnitt mål och styrdokument). Det finns dessutom Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd som är vägledande styrdokument. Förvaltningslagen styr handläggningen
och dokumentation av ansökan om bistånd.
Ett flertal olika utredningar har under senaste åren visat på brister vad gäller
rättssäkerhet i handläggning och dokumentation. De brister som lyfts fram handlar om
information och delaktighet både under utredningsfasen samt i genomförandet av
beslutade insatser. Utredningar och beslut har saknat tillräckliga underlag, tydliga
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målformuleringar, omfattning av insats samt uppföljningar av biståndsbeslut samt
besvärshänvisning. Ytterligare brister är olikheter mellan nämnder men även mellan
olika kommuner.
Vissa förändringar infördes i socialtjänstlagen 1998 och 1999. Exempelvis krav på
dokumentation i verkställighet, stödformer till närstående, krav på systematiskt
kvalitetsarbete. Dessutom infördes en bestämmelse om skyldighet att anmäla
missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade personer.
Gotlands Kommun
Handläggning och dokumentation
Under 1998 –1999 har de tre vårdnämnderna separerat chefsskap och
myndighetsutövninginom äldre- och handikappomsorg. Tidigare hade
hemtjänstassistenten ansvar för båda funktionerna. Idag är det biståndshandläggare som
ansvarar för den myndighetsutövande delen och områdes/verksamhetschefer som är
ansvariga för den verkställande delen (genomförande av beslutade biståndsinsatser).
Allt större krav ställs både på chefer och biståndshandläggare att uppfylla olika mål och
kvalitetskrav.
Syftet med denna uppdelning var att utveckla och tydliggöra de olika rollerna. Trots
denna uppdelning finns fortfarande omfattande brister vilket bland annat påverkas av
allt för stora ansvarsområden, komplexa situationer, ökade krav på kvalitet samt flera
internkommunala verksamheters utveckling där bland annat allt kortare vårdtider på
lasarettet spelar en stor roll. Det föreligger stora svårigheter att hinna med
dokumentation och uppföljning av biståndsbeslut.
Individuella planer för varje person som har insatser från äldre- och handikappomsorgen
ska finnas för planering av genomförandet av beviljade insatser. Det pågår arbete med
införande av individuella planer (modell och ansvar). Biståndshandläggarna har
skyldighet att utreda, bedöma, följa upp samt ompröva alla biståndsbeslut.
Äldre och handikappomsorgen har påbörjat utvecklingsarbete med handläggning,
dokumentation och ansvarsfördelning mellan handläggare och verkställare men är långt
från klart. Områdeschefer/verksamhetschefer och biståndshandläggare har under våren
2000 fått fördjupad fortbildning om socialtjänstlagen. Det finns behov av att ta fram
rutiner för kvalitetsgranskning av handläggning och dokumentation.
Anmälan om missförhållanden
Äldre- och handikappomsorgen tog under 1997 fram rutiner för anmälan om övergrepp.
Dessa rutiner utgick ifrån ett Allmänna råd från Socialstyrelsen (SOSFS 1996:11).
Skyldigheten att anmäla missförhållanden stärktes genom införande av 71 a §
socialtjänstlagen 1999. Ett nytt Allmänna råd beräknas komma under 2000 från
Socialstyrelsen som vägledning. Rutinerna bör anpassas till detta.
Rutiner för avvikelse- och klagomålshantering
Vårdförvaltningarna arbetar idag olika med avvikelse- och klagomålshantering. Behov
finns av samordning. Äldre och handikappomsorgen har varit delaktiga i ett projekt
initierat av Socialstyrelsen (KUB) med syftet att bland annat att utveckla former för
rutiner för avvikelse och klagomålshantering. Förankring och genomförande till samtlig
personal pågår i hela verksamheten.
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Mål - krav och förväntningar i olika styrdokument
Socialtjänstlagen
I det inledande avsnittet 2.1 finns beskrivet inriktningen för äldre- och
handikappomsorgen.
De avsnitt ur socialtjänstlagen som belyser området rättssäkerhet finns beskrivna i
bakgrundsfakta del 4 - avsnitt mål och styrdokument.
6 § Rätten till bistånd (den som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd).
6 a § Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
9 § Socialtjänstens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras tillsammans
med honom och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan.
50- 51-52 §§ rör handläggning och dokumentation av ansökan om bistånd.
71 a § anmälan om missförhållanden (Lex Sara).
73 § Rätten för den enskilde att överklaga beslut som rör honom själv.
Socialstyrelsens allmänna råd om kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och
funktionshindrade (SOSFS1998:8).
För att utveckla och säkerställa krav på god kvalitet som ställs i 7 a § SoL bör inom
området “behovsbedömning och rättssäkerhet i handläggning och dokumentation“
nedanstående säkerställas:
- att behovsbedömningar bygger en helhetssyn på den enskildes situation, möjligheter
och behov där sociala, fysiska psykiska och existensiella behov beaktas
- att beslut om insatsernas mål, inriktning och omfattning är tydliga och kan förstås.
- att individuella planer skall upprättas.
- att insatserna skall utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes
närstående.
- att en systematisk uppföljning av beslut, planer och insatser som berör den enskilde
genomförs och dokumenteras samt vid behov omprövas.
För att utveckla och säkerställa krav på god kvalitet som ställs i 7 a § SoL bör inom
området “ riskanalys, avvikelse- och klagomålshantering“ nedanstående säkerställas:
- hur förslag och klagomål från den enskilde och närstående tas om hand, utreds och vid
behov åtgärdas
- hur anmälan om missförhållanden, övergrepp och skada skall rapporteras, tas om hand
och åtgärdas
- identifiering, analys och bedömning av risker
- identifiering, dokumentation och analys av felaktigheter, skador och avvikelser som
kan ha betydelse för kvaliteten
- hur orsaker till uppkomna fel eller brister åtgärdas
- hur erfarenheter från avvikelsehanteringen återförs i förebyggande syfte.
Förvaltningslagen
4 § ålägger socialtjänsten att svara på frågor från allmänheten utan dröjsmål.
17 § säger att ett ärende inte får avgöras utan att sökanden har fått ta del av och yttra sig
över uppgifter som tillförts ärendet av någon annan än honom själv.
20 § säger att ett beslut skall motiveras d.v.s. innehålla de skäl som har haft betydelse
för ställningstagandet.
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Strategier
Utbilda områdes/verksamhetschefer och biståndshandläggare inom området kvalitet.
Utbilda biståndshandläggare i handläggning, dokumentation och förvaltningsrätt.
Ta fram kvalitetsrutiner för handläggning och dokumentation
Ta fram rutiner för klagomål, avvikelsehantering och anmälan om missförhållanden.
Rutiner följs upp och revideras kontinuerligt.
Tydliga roller finns mellan biståndshandläggare, övrig personal och verksamhetschef.
Förbättringsmål
Högskoleutbildning om 8 poäng i handläggning, dokumentation och förvaltningsrätt för
biståndshandläggare har genomförts under 2001.
Kvalitetsrutiner har tagits fram för handläggning och dokumentation under 2001.
Rutiner för arbetet med individuella planer har klarlagts 2001.
Reviderade rutiner för anmälan om övergrepp och missförhållanden finns framtagna
under 2001.
Kvalitetsgranskning har genomförts ur rättssäkerhetssynpunkt under 2002.
Gemensamt blankettset finns för riskanalys- avvikelse- och klagomålshantering under
2002.
Alla personer som har biståndsbeslut har en individuell plan under 2003.
Genomföra rutiner för dokumentation för varje person senast under 2003.

2.8

Uppsökande verksamhet och
Förebyggande hälsovård

Gotlands kommun vill bedriva fortlöpande uppsökande verksamhet inom äldre- och
handikappomsorgen för att främja förutsättningar till goda levnadsförhållanden. Den
uppsökande verksamheten skall även bedrivas i samverkan med andra närliggande
verksamheter. Förebyggande arbete skall bedrivas för de grupper som inte kräver
sjukvårdens medicinska eller tekniska resurser.
Nuläge
Uppsökande verksamhet - äldre- och handikappomsorg
Uppsökande verksamhet reglerades i lag första gången den 1 juli 1968 . Kommunerna
blev skyldiga att göra sig förtrogna med den enskildes behov av omvårdnad där
pensionärer och handikappade ansågs vara de viktigaste målgrupperna. Under senare
delen av 1960 - talet och första hälften av 1970 - talet bedrevs ett utvecklingsarbete i
hela landet kring uppsökande verksamhet.
Under 1980 - talet och första hälften av 1990 - talet har det inte genomförts
undersökningar på nationell nivå hur kommunerna bedriver uppsökande verksamhet
bland äldre. Skiftande erfarenheter och bristande resurser anges som orsak.
Under början av 1980 - talet bedrev socialförvaltningen (äldreomsorgsavdelningen)
inom Gotlands kommun uppsökande verksamhet bland förtidspensionärer i åldern 16 64 år och ålderspensionärer. I den uppsökande verksamheten ingick att lämna
information om vilka möjligheter till stöd, hjälp och service som fanns inom
kommunen. Något resultat av den uppsökande verksamheten har inte kunnat återfinnas.
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Nationella handlingsplanen beskriver att det är viktigt att se hemtjänsten som en
förebyggande verksamhet. Den kan ha ett stort värde ur flera aspekter exempelvis
gemenskap, meningsfullhet, aktivitet och trygghet.
Förebyggande hälsovård - primärvård
Inom sjukvården bedrevs uppsökande verksamhet genom distriktssköterskornas besök
hos alla 70 -åringar. På sjukvårdsförvaltningen diskuterades under 80-talet värdet av den
uppsökande verksamheten eftersom distriktssköterskorna främst i Visby distriktet har
svårt att hinna med denna verksamhet och ifrågasatte därför om de skulle fortsätta. Från
personalen inom äldre- och handikappomsorgen framhölls värdet av att
distriktssköterskorna fortsatte med denna kontakt. Den uppsökande verksamheten
avslutades innan alla besök hos 70 - åringar var genomförda.
Folkhälsoarbetet bland de äldre behöver förstärkas och den uppsökande verksamheten
bland de äldre i förebyggande och hälsofrämjande syfte bör utvecklas och öka
kunskaperna om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser
Uppsökande verksamhet psykiskt funktionshindrade
Psykiatrireformens syfte var att förbättra de psykiskt funktionshindrades situation och
öka deras möjlighet till gemenskap och delaktighet med andra. Den inventering av
psykiskt funktionshindrade som genomfördes under 1997/1998 skulle följas upp med
uppsökande verksamhet för att nå dessa personer. Individuella planer och bedömningar
av behov skulle göras tillsammans med den enskilde. Inventeringen 1997/ 1998 visade
att antalet psykiskt funktionshindrade var cirka 240 personer. För att nå ut med
information till psykiskt funktionshindrade har man inom Visby vårdförvaltning/
handikappavdelningen riktat omfattande informationsinsatser till olika personalgrupper
vårdutbildningar och intresseorganisationer. Övriga vårdförvaltningar och
äldreomsorgsavdelningen inom Visby vårdförvaltning har inte genomfört
informationsinsatser eller uppsökande verksamhet. Länsstyrelsen konstaterar i sin
rapport (augusti 1999) att vårdnämnderna bör utarbeta en plan för uppsökande
verksamhet för att det skall bli en naturlig del i det dagliga arbetet.
Samverkan
Verksamheten bör identifiera och prioritera målgrupper, informera och göra enskilda
delaktiga, uppmuntra entusiasmera till den enskildes "egenvård ". Genom att
regelbundna besök görs av såväl personal med social- medicinsk- och
rehabiliteringskompetens kan basala råd och handledning av social och hälsomässig
karaktär ges, samt veta när och var det bör sättas in åtgärder.
Mål — krav och förväntningar i olika styrdokument
Enligt 5 § SoL hör till socialnämndens uppgifter att genom uppsökande verksamhet
främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden.
I 5 § hälso - och sjukvårdslagen framgår att primärvården skall svara för befolkningens
behov av förebyggande arbete.
I slutrapport om psykiatrireformen påpekas att uppsökande verksamhet för psykiskt
funktionshindrade är angeläget.
Övergripande inriktningsmål för vård och omsorg beskriver samhällsinriktat
folkhälsoarbete.
Förvaltningsövergripande mål beskriver att riktade insatser ska prioriteras i det
förebyggande arbetet.
Strategier
Erbjuda förebyggande hemtjänst och sjukvård.
Öka kunskapen om de faktorer som leder till ohälsa.
Kontinuerligt bedrivs uppsökande verksamhet med hänsyn till olika målgrupper.
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Förbättringsmål
Metoder för uppsökande verksamhet finns under 2002.
Förslag till genomförande av uppsökande verksamhet till psykiskt funktionshindrade
finns under 2002.
Underlag/metoder för förebyggande hemtjänst och sjukvård finns under 2002.
Förslag till genomförande av uppsökande verksamhet för andra målgrupper finns senast
2003.

2.9

Samverkan

Detta kapitel beskriver samverkan utifrån två områden. Samverkan mellan huvudmän
det vill säga samverkan mellan äldre- och handikappomsorgen och hälso- och
sjukvården (primärvården, den slutna sjukvården) samt psykiatrin (2.9.1). Dessutom
beskrivs samverkan mellan äldre- och handikappomsorgen och frivillig organisationer i
socialt arbete (2.9.2).

2.9.1 Samverkan mellan huvudmän
Gotlands kommun vill att samverkan utgår ifrån den enskildes behov och livssituation.
Gotlands kommun har dokumenterade överenskommelser om samverkan,
ansvarsfördelning och gränsdragning mellan äldre- och handikappomsorgen och
primärvården, slutna hälso- och sjukvården samt psykiatrin. Gotlands kommun har
fungerande rutiner för informationsöverföring mellan den slutna hälso- och sjukvården,
primärvården och äldre- och handikappomsorgen. Den enskilde eller dennes
företrädare avgör vilka personer som deltar i den samordnade vårdplaneringen.
Nuläge
För att trygga den enskildes rätt till en god och säker vård och omsorg krävs samverkan
mellan socialtjänstens äldre- och handikappomsorg och hälso- och sjukvården. Ett
flertal nationella utredningar har påtalat behovet av att utveckla och förbättra
samverkansformerna för att bättre utnyttja samtliga resurser. Viktiga faktorer för
förbättrat samarbete är exempelvis klara ansvarsgränser, kunskaper om varandras
arbetsområden och respekt för olika yrkeskulturer.
Inom Gotlands kommun finns överenskommelser vad gäller ansvar för planering av
medicinskt färdigbehandlade personer. En nationell översyn pågår av begreppet
”medicinskt färdigbehandlade”.
Rutiner finns för informationsöverföring och samordnad vårdplanering (SOSFS
1996:32) i samband med att den enskilde är medicinskt färdigbehandlad inom somatiska
hälso- och sjukvården. Dessa håller på att revideras. Motsvarande rutiner behövs tas
fram i samarbete med psykiatriska kliniken. Behov finns av att tydliggöra vem som har
ansvar för att ta initiativ till samordnad vårdplanering för att bättre planera tillsammans
med den enskilde.
Landstingsförbundet och svenska kommunförbundet har i ett projekt tagit fram förslag
till hur läkarmedverkan kan ske i särskilt boende. Förslaget redovisas i rapporten
”Läkarmedverkan inom kommunal vård och omsorg för äldre”.
Med anledning av omorganisationen av hälso- och sjukvården finns ett flertal tillsatta
arbetsgrupper. Vi väljer därför att här endast beskriva några angelägna
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förbättringsområden utifrån äldre- och handikappomsorgens perspektiv. I övrigt
hänvisas till förslag och resultat som framöver kommer att redovisas från hälso- och
sjukvårdens olika arbetsgrupper.
Utvecklingsbehov
Behov finns av att ta fram överenskommelser om vilken sjukvård och rehabilitering som
ska bedrivas i särskilda boenden samt läkarmedverkan i särskilt boende
Behov finns av att ta fram överenskommelser om vilken sjukvård och rehabilitering som
ska bedrivas i ordinärt boende.
Diskussioner behöver föras hur personer med omfattande behov av sjukvård,
omvårdnad och omsorg bäst skall stödjas.
Överenskommelser behövs vad gäller samverkan på olika nivåer mellan äldre- och
handikappomsorgen och primärvården, slutna hälso- och sjukvården, rehabilitering samt
psykiatrin. I dessa överenskommelser bör även ingå hur handledning och fortbildning
samt annat stöd skall ske till samtlig personal inom äldre- och handikappomsorgen. För
att den enskilde ska garanteras en god vård och omsorg behövs väl fungerande rutiner
på alla nivåer. Centrala och lokala överenskommelser behöver tas fram.
Utveckling och tillgänglighet av datasystem för medicinsk dokumentation (läkarjournal)
i särskilt boende är nödvändiga för att läkaren skall kunna fullfölja uppdraget som
patientansvarig läkare (PAL). Flera arbetsgrupper arbetar med att ta fram former för
dokumentation.
Genomförande av uppsökande verksamhet enligt tandvårdsreformen.
Mål – krav och förväntningar i olika styrdokument
Socialtjänstlagen 6 § Rätten till bistånd, 7 a § Kvalitetssystem, 9 § Samverkan.
Allmänna råd om Kvalitetssystem SOSFS 1998:8.
Nationella handlingsplanen.
Föreskrift om informationsöverföring och samordnad vårdplanering SOSFS 1996:32.
Hälso- och sjukvårdslagen 21 § Samverkan.
Strategier
Ta fram överenskommelser om läkarmedverkan i särskilt boende.
Klarlägga gränsdragningar av hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende.
Revidera rutiner för informationsöverföring och samordnad vårdplanering.
Överenskommelser behöver göras om samverkan mellan äldre- och handikappomsorgen
och primärvården, slutna hälso- och sjukvården, psykiatrin samt rehabilitering.
Rutiner för samverkan på alla nivåer tas fram.
Ta fram tillgänglig medicinsk dokumentation i särskilda boenden.
Förbättringsmål
Överenskommelser om läkarmedverkan i särskilt boende finns under 2001.
Reviderade rutiner för informationsöverföring finns under 2001.
Gränsdragningar av hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende är klarlagda under
2001.
Överenskommelser om samverkan mellan äldre- och handikappomsorgen och
primärvården, slutna hälso- och sjukvården, psykiatrin samt rehabilitering finns under
2001.
Rutiner för samverkan på alla nivåer finns under 2001.
Förslag på rutiner finns för stöd, handledning och information till personal inom äldreoch handikappomsorgen från hälso- och sjukvården under 2001.
Tillgänglighet till medicinsk dokumentation för läkarjournaler i särskilda boenden finns
under 2001.
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2.9.2

Samverkan med frivillig organisationer

Gotlands kommun vill att individens behov av aktivitet, gemenskap och meningsfull
tillvaro främjas och förbättras genom samverkan mellan äldre- och
handikappomsorgen och frivilligorganisationerna i socialt arbete på Gotland. Gotlands
kommun vill att möten mellan äldre- och handikappomsorgens personal och
representanter för frivilligorganisationerna uppstår i närområdet. Inbjudan kan
initieras från båda hållen. Individens behov tydliggörs och att personalen medverkar
aktivt till att stimulera och motivera de äldre till aktivitet. De är viktigt att personalen
stödjer och lotsar till frivilligorganisationernas aktiviteter.
Nuläge
Enligt socialtjänstlagen har kommunen ett ansvar att samverka med organisationer och
föreningar. Olika försök har initierats under åren. Avgörande för resultatet har varit
eldsjälar som initierat kontakterna mellan kommunen och frivilligorganisationerna.
Forum eller överenskommelser för samverkan finns inte.
FRIKOM-projektet
Gotlands kommun är inbjuden att delta i FRIKOM-projektet med tio andra kommuner i
landet. FRIKOM förklaras med samverkan mellan kommuner och organisationer för
frivilligt socialt arbete. Gotland är en av landets föreningstätaste kommuner med en
stark föreningstradition. Det finns ett engagemang för socknen och sockeninvånarna och
det sociala nätverket är viktigt. I tätorterna och Visby stad är det svårare att utveckla
motsvarande samverkan. Arbetet kräver nya arbetssätt och attityder och tidsfaktorn är
avgörande för resultatet. Projektet är initierat från Svenska Kommunförbundet, Forum
för frivilligt socialt arbete, Stora Sköndalsinstitutet, Svenska Röda Korset och
Socialdepartementet. Projektet pågår under tiden mars 1999 till december år 2000.
Arbetet kommer bland annat att resultera i en "metodbok för praktiker" i frivilligt
socialt arbete.
En central projektgrupp med representanter från kommunens äldre- och
handikappomsorg och frivilligorganisationer finns med syfte att:
• få kunskap om varandras arbetsområden
• genom nätverkets kontaktpersoner skapa samverkansformer
• tydliggöra målen för samverkan
• tydliggöra kommunens ansvar och frivilligorganisationernas åtaganden
• lyfta fram problemområden och kärnfrågor
I vårdförvaltningarna har kommunens kontaktpersoner initierat möten med
frivilligorganisationerna. Lokala arbetsgrupper har bildats och man har
• har genomfört möten mellan kommunen och frivilligorganisationerna i mindre
områden eller över naturliga sockengränser
• mötena har resulterat i samverkan mellan äldreomsorgens personal och frivilliga i
några områden
• kartläggning av frivilligorganisationernas och föreningarnas aktiviteter
• behovsinventering där föreningarna vill ha det som underlag för sina aktiviteter
Tema- och utbildningsdagar har genomförts för organisationer, politiker,
biståndshandläggare, verksamhetschefer och avdelningschefer i äldre- och
handikappomsorgen.
Kommunen har tecknat en ansvar- och olycksfallsförsäkring för frivilliga som inte är
organisationsanslutna. Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att informera om det
tystnadslöfte som tagits fram. Meningen är att den frivillige skriver under.
En överenskommelse i viktiga kärnfrågor för en fortsatt samverkan mellan kommunen
och frivilligorganisationerna ska tas fram under hösten år 2000.

21

Bakgrundsfakta
Del 2
Mål — krav och förväntningar i olika styrdokument
Socialtjänstlagen § 5 om stöd och avlösning till anhöriga, samverkan med bl.a.
organisationer § 7 a om kvalitetsarbete, och § 8 om uppsökande verksamhet.
Projektplan FRIKOM (nationellt projekt med start mars 1999-december 2000)
Mål
Förbättra livsmiljön för äldre och personer med funktionshinder > 65 år samt deras närstående.
Ge förutsättningar för kontakt och gemenskap.
Stärka och öka samarbetet mellan kommunen och frivilligorganisationerna och organisationerna
emellan.
Tillvarata organisationers/föreningars och enskildas engagemang i frågor som rör omsorg och
medmänniskor.

Strategier
Information och utbildning till politiker, tjänstemän och personal om frivilligt socialt
arbete.
Stödja skapandet av sociala träffpunkter för äldre och funktionshindrade personer.
Utse en kontaktperson för frivilligt socialt arbete i respektive vårdförvaltning.
Utse en kontaktperson för frivilligt socialt arbete i närområdet.
Information och utbildning till personalen om väntjänst- och besöksgrupper i området.
Sprida nationella projektets "metodbok för praktiker" i frivilligt socialt arbete.
Förbättringsmål
Äldre- och handikappomsorgen ska i samverkan med organisationer och föreningar
diskutera behovet av sociala träffpunkter under 2001.
Det finns en kontaktperson per förvaltning januari 2001.
En metodbok för praktiker i frivilligt socialt arbete finns 2001.
Personal har kunskap om frivilligt socialt arbete, väntjänst och besöksverksamhet under
2002.
Politiker har kunskap om frivilligt socialt arbete under 2002.

2.10

Personal

Gotlands Kommun vill att personalförsörjningen tryggas och ständigt hålls aktuell
genom att verka för att arbetet inom äldre- och handikappomsorgen skall vara
stimulerande och utvecklande och inneha en god arbetsmiljö. Personalen deltar aktivt i
kvalitets- och verksamhetsutveckling. Gotlands kommun vill att arbetet skall kunna
marknadsföras som attraktivt, med personal som har ett positivt förhållningssätt och
som arbetar med den enskilde i centrum. Gotlands kommun vill att den enskildes rätt till
personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Gotlands kommun vill kunna erbjuda
personal grundutbildning och kontinuerlig fortbildning.
Nuläge
Under kommande femårsperiod kommer antalet äldre- och funktionshindrade att öka
inom Gotlands Kommun (se bakgrundsfakta del 3). Detta kommer att innebära ett mer
omfattande behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.
Stöd och insatser från äldre- och handikappomsorgen har det senaste decenniet alltmer
koncentrerats till de äldsta och till de med störst hjälpbehov, vilket har lett till att de som

22

Bakgrundsfakta
Del 2
får hjälp får allt mer hjälp och ofta vid flera tillfällen per dygn.
Denna befolkningsutveckling med allt fler äldre personer beräknas att fortgå under
kommande femårsperiod, men ökningen är under dessa år ej så markant som
nästkommande period (2006-2010) och kommande perioder därefter. Det finns därför
all anledning att använda de närmaste åren till att planera för framtidens
personalförsörjning.
Tillgång till personal i såväl tillräcklig omfattning som med rätt kompetens är,
tillsammans med ekonomin den viktigaste förutsättningen för att äldre och
funktionshindrade skall få tillgång till vård och omsorg samt att kvaliteten på vård och
omsorg skall upprätthållas och utvecklas. Gotlands kommuns framtida behov av
personal är därför dels beroende av de ekonomiska förutsättningarna och dels de
framtida behoven av vård och omsorg.
Enligt Kommunförbundet finns det ett flertal faktorer som påverkar
rekryteringsmöjligheterna:
- personalrörlighet
- höjning av sysselsättningsgraderna
- flexibilitet och valmöjligheter
- visstidsanställningar och timanställningar
- bredda rekryteringsbasen
Olika utredningar visar på att den framtida arbetsmarknaden kräver anställnings- och
verksamhetsformer som möjliggör att såväl personalens behov av anställningstrygghet
som arbetsgivarens behov av en flexibel verksamhet kan beaktas.
Det är av stor betydelse att göra vård och omsorgsarbetet attraktivt och det är av
betydelse för den framtida personalförsörjningen att verka för insatser som främjar en
stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.
Ansvar och roller måste förtydligas och möjlighet till utveckling i arbetet måste beaktas.
Det kan gälla målmedvetna satsningar som tar tillvara olika förmågor hos personalen i
verksamheten, tillgången till handledning eller stöd, att få möjlighet till fortbildning och
ges möjlighet att använda nyvunna kunskaper i arbetet.
Arbetsgivare inom vård och omsorg kommer att få konkurrera med andra näringsgrenar
när det gäller att rekrytera personal. Behov av personal inom äldre och
handikappomsorgen kan inte tillgodoses enbart genom tillskott av ungdomar utan
rekrytering måste även ske ur den vuxna arbetskraften. Intresset för att arbeta inom
äldre- och handikappomsorg har visat sig öka då personer fått större livserfarenhet samt
erfarenheter från arbetslivet.
Att behålla och utveckla kompetensen hos befintlig personal, att ta tillvara personer med
andra utbildningar liksom utländska utbildningar samt att kunna intressera både
ungdomar och vuxna för arbetet inom äldre och handikappomsorgen kommer att bli allt
viktigare. Omgivningens attityder och värderingar till att arbeta inom äldre- och
handikappomsorgen kommer att ha stor betydelse.
När det gäller Gotlands kommun visar kartläggningar att det kommer att vara
nödvändigt att nyrekrytera utöver dagens behov, detta oavsett hur äldre och
handikappomsorgen kommer att organiseras. Utöver detta finns även pensionsavgångar
att ta hänsyn till. Att arbeta inom äldre-och handikappomsorgen kommer att vara ett
framtidsyrke. Den yngre arbetskraften kommer att kunna välja arbetsgivare. För att
kunna rekrytera och behålla personal behövs aktiva insatser vad gäller inflytande,
arbetsorganisation, fortbildning, handledning, flexibla arbetstider och arbetsmiljö.
Personalen är förutsättningen för att kunna ge stöd till äldre och funktionshindrade
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personer.
När det gäller befintlig personal saknar en stor del anställda i dag gymnasial vård- och
omsorgsutbildning, vilken anses som den lägsta godtagbara utbildning för baspersonal i
dag och det finns även ett stort behov av fortbildning. Detta är oroande med tanke på att
kraven på den befintliga personalen har höjts i takt med att kravet i arbetet ökar.
Personalen inom äldre- och handikappomsorgen har under senare år av flera orsaker bl.a
besparingar, ädel- psykiatri- och handikappreformerna och omstruktureringar inom
hälso- och sjukvården fått ett allt större ansvar för vård och omsorg. Från att äldre- och
handikappomsorgens ansvarsområde tidigare omfattat huvudsakligen servicebetonade
insatser utgörs i dag huvuddelen av insatserna av personlig omvårdnad och tillsyn.
Dessutom har äldre- och handikappomsorgen sedan 1992 ansvar för att tillgodose behov
av hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå inom särskilt boende.
Äldre- och handikappomsorgen medverkar också i vård och omsorg i livets slutskede.
Detta innebär större krav på kunskap och kompetens inom flera områden. Hälso- och
sjukvårduppgifter utförs i dag på delegation från sjuksköterskor, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter. Dessa yrkesgrupper är skyldiga att handleda och stödja den personal
som de ger delegation.
Socialstyrelsens uppföljningar av hälso- och sjukvården för äldre personer och
kommunens omsorg om äldre personer visar att vården och omsorgen i huvudsak
fungerar bra. Personalen gör stora insatser för att ge en god vård och omsorg. Det finns
dock problem som behöver åtgärdas på både kort och lång sikt. T.ex svårigheter att leva
upp till lagstiftning när det gäller både tillgång till vård och omsorg och kvaliteten i
utförda insatser.
En orsak till dessa brister är den ansträngda ekonomiska situation som kommunen
befunnit sig i under 1990-talet. Det finns dock även andra förklaringar som bl.a har att
göra med oklar ledning och styrning av verksamheterna, brist på tydliga mål för
verksamheterna, samt brist på personal med rätt kompetens. Inom flera yrkesgrupper
finns anställda som saknar formell utbildning, men som genom lång yrkes- och
arbetslivserfarenhet samt fortbildning ändå uppnått en hög grad av reell kompetens.
Regeringen anser att det är av stor vikt att de yrkesgrupper som arbetar inom äldre och
handikappomsorgen får utbildning som svarar mot de ökade kraven inom vård och
omsorg.
Enligt nationella handlingsplanen skall inriktningen vara:
- framsynt försörjning för personalutvecklingen
- fler anställda inom äldreomsorgen
- ökad kompetens hos personalen för att möta nya och förändrade arbetsuppgifter
samt en utvecklad arbetsorganisation och ett tydligare ledarskap.
Anställningar
Redovisning av antalet anställda per vårdförvaltning redovisas i bakgrundsfakta del 6.
Antal anställda inom äldre- och handikappomsorgen

Antal anställda
Tillsvidare
Viss tid
Tim
Totalt

Personer
Antal
Procent
1157
60,7
204
10,7
546
28,6
1907
100

Inom äldre- och handikappomsorgen finns utöver tillsvidareanställda ett stort antal
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månadsanställda och timanställda vikarier. I LAS har även en ny bestämmelse
tillkommit sedan 1/1-00 som kräver att arbetsgivaren har skyldighet att anställa vikarier
som arbetat hos samma arbetsgivare (Gotlands kommun) i 3 år under en 5-årsperiod
(totalt 1.095 dagar under 5 år). Vid årsskiftet resulterade denna lagändring i att 97
personer fick tillsvidareanställning.
Pensionsavgångar
I bakgrundsfakta del 6 redovisas uppgifter per vårdförvaltning.
Inom den närmaste 5- årsperioden finns ett stort antal personer som kommer att gå i
pension att ta hänsyn till, gällande baspersonal, de flesta närmare 2003-2005 beräknad
på en pensionsålder vid 65 år. Den reella pensionsåldern är dock i dag närmare 60 än
65.
Antalet pensionsavgångar ökar sedan successivt över nästkommande 5- årsperioder.
Pensionsavgångar för tillsvidareanställd personal inom äldre- och handikappomsorgen

Pension Baspersonal Sjuksköterskor Biståndshandläggare
2000
14
2001
3
2002
19
2
2003
21
2
2004
31
2005
36
2
1
Antal tillsvidareanställda i åldrarna 50-59 år - 342 st

Chefer

1

Personalrörlighet
Personalomsättning är andelen av personalen som slutat under kalenderåret i förhållande
till medeltalet anställda under året.
Personalomsättningen i vårdförvaltningarna var 1999:
Gotlands norra vårdförvaltning 7,28 %
Gotlands södra vårdförvaltning 6,77 %
Visby vårdförvaltning 5,6 %
Sjuktal
I bakgrundsfakta del 6 redovisas sjuktal per vårdförvaltning.
Nedanstående tabell redovisar sjukdagar totalt inom äldre- och handikappomsorgen.
Underlaget har tagits fram utifrån verksamhetskoder med hjälp av Löneservice. I
redovisningen ingår jämförelse mellan äldre- och handikappomsorgen totalt och
Gotlands kommun 1998 och 1999. Tabellen visar antalet sjukdagar i % av antalet
anställningsdagar.
Äldrehandikappomsorgen

ÄHO
TOTALT

20 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år 50 - 59 år 60 – 99 år TOTALT
antal årsarb 158.6
398.3
358.8
374.1
99.1
1381.4
Anstdgr
Sjukdagar
% av
anstdgr

57822
2049.4
3.5

142225
130766
136618
36103
8402 9378.4
15111.3 3352.1
5.9
7.2
11.1
9.3
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504096
38312
7.6

Gotlands
kommun
tot-99

Tot-98

5.73

5.14
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1.8
dag 1 - 14
dag 15 - 90 1.3
dag 91 - 365 0.4
dgr/årsarb

12.9

1
1.8
3.1
21.6

1.1
2
4

1.3
2.8
7

0.94
2.8
5.6

1.2
2.1
4.3
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40.4

33.9

27.7

0.92
1.35
3.47

0.95
1.11
3.08

De siffror som är markerade med fet text markerar högre sjuktal än Gotlands kommuns
sjuktal i genomsnitt.
Kommentar
Sjuktalet för personal inom äldre- och handikappomsorgen är 32,6% över genomsnittet
för Gotlands kommun 1999.
Sjuktalet ligger över kommunens genomsnitt oavsett om man tittar på
korttidssjukskrivningar, medellånga sjukskrivningar eller långtidssjukskrivningar.
Inom perioden 1-14 dagar med 26,3%
Inom perioden 15-90 dagar med 89,2%
Inom perioden 91 – 365 dagar med 39,6%
Inom åldersgrupperna är de högsta sjuktalen inom grupperna 50-59 år och 60 år och
äldre. Vid en jämförelse mellan äldre- och handikappomsorgen i vårdförvaltningarna
har Gotlands norra vårdförvaltning att högt medelvärde för sjukskrivna inom perioden
91 - 365 dagar.
Personal med behov av arbetsrelaterade rehabiliteringsinsatser ökar. Bakom dessa ökade
behov finns troligen belastningsskador och stressymtom.
Utan att ha genomfört någon djupare analys av skillnaden mot andra verksamheter i
kommunen vågar vi oss på att dra slutsatsen att det är den pressade arbetssituationen
med låg personaltäthet som påverkar sjuktalet.
Rekryteringsbehov
Som beskrivits under nuläge kommer rekryteringsbehovet att vara stort under lång tid
framöver. Förändrad befolkningsutveckling, pensionsavgångar, attityder till arbetet
inom äldre- och handikappomsorgen, former för arbetstiders förläggning, möjligheter
till en god arbetsmiljö och utveckling m.m är kritiska faktorer att ta hänsyn till i ett
framtidsperspektiv.
Arbetstidsmodeller och utökade sysselsättningsgrader
Inom Gotlands Kommun pågår sedan en tid tillbaka försök gällande olika sorters
arbetstidsmodeller inom särskilda boenden och inom hemtjänsten. Ambitionen framöver
är att alla verksamheter skall pröva möjligheten att skapa flexibla arbetstidsmodeller
med syfte att på ett effektivare sätt kunna följa svängningarna i verksamheterna
samtidigt som schemat kan följa den enskilde arbetstagarens förutsättningar i högre grad
än i dag. Ett stort antal anställda arbetar deltid och har idag ej möjlighet att arbeta på en
heltidsanställning på grund av olika anledningar.
Ledningskontoret har framlagt förslag om inriktningsmål för personalförsörjningsarbetet under kommande treårsperiod. Bakgrunden är dels att personalbehovet inom
främst äldre- och handikappomsorgen kommer att öka de närmaste åren, dels de statliga
utredningar som gjorts på senare tid med förslag om bl a åtgärder för att deltidstjänster
ska omvandlas till heltidstjänster.
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Kommunstyrelsen har fattat beslut (febr - 00) om inriktningsmål för
personalförsörjningsarbetet som bl a skall innebära att deltidstjänsterna skall minska
med 50% till 2003.
Flexibla arbetstidsmodeller är en av förutsättningarna för att kunna åstadkomma höjda
sysselsättningsgrader inom äldre- och handikappomsorgen. Detta räcker dock inte. Skall
man leva upp till ambitionen i kommunstyrelsens beslut krävs även ett avsevärt
ekonomiskt tillskott.
Kvinnor/Män Heltid/deltid %

Syssgrad
Heltid
Deltid
Totalt

Kvinnor
27,5
67,7
95,2

Män
2,5
2,3
4,8

Totalt
30
70
100

Introduktion
En mycket viktig aspekt för att få behålla den rekryterade personalen och att säkerställa
kvalitén är att det ges en anpassad introduktion vid en nyanställning. Introduktionen på
våra arbetsplatser är i dag många gånger bristfällig vilket leder till att vi får en osäker
personal som ej kan upprätthålla kvaliteten.
Kompetens
Baspersonal
Cirka 400 av baspersonalen inom äldre- och handikappomsorgen saknar
grundutbildning för arbetet eller har en utbildning som idag inte motsvarar kraven.
Arbetsgivarenheten har till budgetberedningen (maj-00) begärt medel för att ge 400
personal utbildning motsvarande gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Tidplanen
beräknas vara 2001 – 2008. Samtidigt planeras för cirka 40 dagbarnvårdare en
omställningsutbildning till arbete inom äldre- och handikappomsorgen. Vad gäller
fortbildning saknas idag dokumenterade kompetensutvecklingsplaner för personal med
behov av fortbildning.
Att arbeta som baspersonal inom äldre- och handikappomsorgen innebär en stor
förändring av yrkesrollen om man jämför 5-10 år tillbaka.
Som baspersonal möter man i dag många olika målgrupper och människor som befinner
sig i olika livssituationer och i takt med att kraven ökar från den enskilde och genom de
olika styrmedel som finns så blir också arbetet mer och mer komplext.
Det ställs krav på ett flexibelt arbetssätt med individen i centrum. Det krävs samverkan
med anhöriga, primärvård, psykiatri, biståndshandläggare, rehab, arbetsledning,
frivilligorganisationer mfl och kompetensen skall formas utifrån individuella behov med
ett rehabiliterande och stödjande förhållningssätt.
Baspersonal skall ha god kunskap om åldrandets process, samt hur det är att leva med
ett funktionshinder likväl som baskunskap i sjukvård, hygien, psykiatri, geropsykiatri,
lagstiftning, kost, etik, bemötande,pedagogik och man skall ha kunskap om
konsekvenser av olika funktionshinder. Personalen skall också ha förmåga till att arbeta
självständigt i kombination med att kunna samarbeta och ta ansvar. Vikten av att inneha
en "larm- eller signalkompetens" är stor för att kunna bedöma förändringar i behov och
tillstånd och rapportera till t.ex arbetsledning, medicinskt ansvariga,
biståndshandläggare, anhöriga m.fl. Baspersonalen som finns inom Gotlands Kommun i
dag har en stor kunskap och erfarenhet men behovet av att grund- och fortbilda
personalen för att möta dagens och framtidens behov är ändå stort.
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Områdes/verksamhetschefer
De verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar som ägt rum inom äldre och
handikappomsorgen liksom kommande förändringar ställer särskilda krav på chefernas
kompetens och utbildning.
De personer som i dag arbetar som områdes/verksamhetschefer inom äldre och
handikapp omsorgen har en skiftande bakgrund. En del saknar högskoleutbildning och
andra har en varierande längd och innehåll på de utbildningar som finns inom vård och
omsorg på högskolenivå. Frågan om områdes/verksamhetscheferna utbildning- och
kompetensbehov har uppmärksammats i flera utredningar och också i Socialstyrelsens
tillsynsverksamhet, där framhålls att kraven på de som leder det sociala arbetet har ökat
under 1990-talet.
Ökad kompetens hos områdes/verksamhetschefer ökar förutsättningar för fortlöpande
kvalitetsutveckling och en beredskap för förändringar i arbetet. Kravet på att arbeta som
chef inom äldre och handikappomsorgen kommer att innebära ett ökat behov av ett väl
utvecklat ledarskap samtidigt som det krävs ökade kunskaper för att klara ansvaret
gällande verksamhet, ekonomi och verksamhetsutveckling.
För att kunna säkerställa kvaliteten i de insatser som skall verkställas enligt
Socialtjänstlagen, verka för en god arbetsmiljö för personalen samtidigt som
verksamheten skall vara kostnadseffektiv kommer det att finnas behov av ett
chefsförsörjningsprogram , mentor, trainee, fortbildning i kvalitetsarbete, ekonomi,
ledarskap, pedagogik, dokumentation, utvärdering m.m. ( se 2.3 Ledarskap)
Biståndshandläggare
Liksom verksamhetschefer/områdeschefer kommer det att ställas ökade krav på
biståndshandläggare i framtiden. Även de personer som i dag är verksamma som
biståndshandläggare har en skiftande bakgrund och behov av utbildning/fortbildning för
att uppnå en högre grad av kvalitet när det gäller biståndsbedömningen.
I arbetet som biståndshandläggare möts man i dag av många olika målgrupper och
enskilda människor som har ett alltmer komplext behov av individuellt bedömda
insatser utifrån socialtjänstlagen. Det kommer att krävas att en biståndshandläggare har
goda kunskaper i behovsbedömning, handläggning, dokumentation, juridik, lagstiftning,
kvalitetsarbete, samtalsmetodik, intervjuteknik m.m för att på ett rättsäkert sätt kunna
genomföra sina utredningar och fatta beslut. (se 2.7 Rättsäkerhet)
Sjuksköterskor
Sjuksköterskernas fortbildningsbehov beskrivs närmare inom 2.16 Hälso- och sjukvård.
Fortbildningsplaner behöver tas fram.
Friskvård
Olika former av friskvårdsinsatser finns. Men det är olika inom och mellan
vårdförvaltningarna. I början 1990-talet infördes friskvårdsombud inom äldre- och
handikappomsorgen. I vissa områden arbetar dessa med olika aktiviteter exempelvis
morgongymnastik, bowling, brännbollsturneringar. Vissa subventioner för bad m.m.
finns.
Det är nödvändigt att arbeta mer systematiskt med friskvårdarbete för att hålla ner
sjukskrivningarna bland personalen. Hittills har detta skett mest genom punktinsatser.
För att kunna hantera behoven planerar Visby vårdförvaltning att ta fram en
friskvårdspolicy. Lämpligt vore att ha en gemensam friskvårdspolicy för äldre- och
handikappomsorgen med bland annat förebyggande insatser.
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Mål - krav och förväntningar i olika styrdokument
Enl. 7a § Socialtjänstlagen skall insatserna vara av god kvalitet. För utformandet av
socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning och
erfarenhet. I efterföljande kommentarer står att kommunen skall beakta kvalitets- och
kompetensfrågor i alla sina verksamheter och i alla dess delar. Det gäller såväl
organisationsstrukturen, arbetsprocessen och det resultat som skall uppnås.
I den Nationell handlingsplanen anges fyra nationella mål. Ett av dessa är specifikt
riktat mot personal och kompetens. Där klargörs att ; Äldre skall kunna lita på att
personalen kan sina saker.
Följande områden lyfts fram:
- grundutbildningen skall vara gedigen och anpassad till dagens situation
- fortbildning måste ges kontinuerligt
- personalens erfarenhet och engagemang måste tas tillvara
- arbetsorganisation och medinflytande på arbetsplatsen skall utvecklas
Gotlands Kommun har inriktningsmål för personal och kompetensutveckling.
Personalpolitiskt program saknas.
Allmänna rådet om kvalitetssystem för äldre och funktionshindrade (SOSFS 1998:8)
beskriver vad som behöver säkerställas angående kompetens.
Strategier
Ta fram en personalförsörjningsplan.
Utbilda och rekrytera personal med gymnasial vård- och omsorgsutbildning.
Ta fram övergripande kompetensutvecklingsplaner.
Ta fram individuella fortbildningsplaner.
Införa och utveckla flexibla arbetstidsmodeller.
Ta fram en friskvårdspolicy.
Förbättringsmål
En personalförsörjningsplan för den närmaste 5-årsperioden finns under 2001.
Samtlig personal har en individuell fortbildningsplan som årligen revideras.
Samtliga verksamheter har en kompetensutvecklingsplan som uppdateras årligen.
Förslag till friskvårdspolicy finns under 2002.
Flexibla arbetstidsmodeller är en etablerad metod som prövas vid arbetstidsförläggning
där det anses lämpligt under 2003.
50 % av baspersonalen som inte har omvårdnadsprogrammet har genomgått gymnasial
grundutbildning senast under 2005.

2.11

Avgifter

Nuläge
Gotlands kommuns fullmäktige antog grunden till nuvarande regler för avgifter inom
särskilt boende (gäller inte servicehus) 1993-08-09 och avgift för hemtjänst (ordinärt
boende och servicehus) 1994-03-14. Beslut om regler och riktlinjer har därefter
reviderats. Ytterligare avgifter finns för korttidsboende, trygghetslarm, matdistribution
och snöröjning.
Avgift beräknas utifrån den enskildes betalningsförmåga. Makar som har gemensamma
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hemtjänstinsatser, beräknas avgiften på deras gemensamma betalningsförmåga, om de
har olika boendeformer eller om endast en av makar har bistånd enligt socialtjänstlagen,
tas hänsyn till den ekonomiska situation för hemmavarande make eller make som saknar
insats.
Underlag för beräkning av avgift är aktuell nettoinkomst, bostadstillägg, hyra och
förbehållsbelopp. Den enskilde har rätt att ansöka om jämkning och få sin avgift prövad
Avgiften är individuell och det medför svårigheter för planering av intäkter.
Förbehållsbelopp för boende inom särskilda boendeformer (gäller inte boende på
servicehus) är 30 % av normalpension och 20 % av övriga inkomster, lägst 1 400 kr. För
yngre boende, under 65 år, är det lägsta förbehållsbeloppet 1 875 kr.
Förbehållsbelopp i ordinärt boende och servicehus är, för den enskilde 3 240 kr och för
makar 5 449 kr. (Om en endast en av makarna har insats, är förbehållsbeloppet 2 725 kr)
För barnfamiljer är förbehållsbeloppet 1 575 kr per barn.
Yngre personer med funktionshinder görs individuell prövning.
Avgifter i särskilt boende (gäller inte servicehus och servicelägenheter) är maximal
avgift 11 065 kr/månad och för boende i gruppboende, ålderdomshem. Avgiften
innehåller omsorgsavgift, hyra och service. Sjukhemsboende är maximal avgift 11 140
kr/månad. Det högre beloppet beror på att boende på sjukhem betalar sjukvårdavgift
enligt gällande högkostnadsskydd.
Avgifter per månad för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus, är indelade i 4
omsorgsnivåer, där respektive nivå har avgiftstak:
Omsorgsnivå
tim/månad
Procent av
avgiftsutrymmet
Avgiftstak

1
2-5 tim

2
6-12 tim

3
13-24 tim

4
25-w

25%
400 kr

35 %
1 200 kr

45 %
1 600 kr

60%
5000 kr

Betänkandet av Boende- och avgiftsutredningen – Bo tryggt – Betala rätt SOU 1999:33
redovisar att det finns stora skillnader i avgiftssystem mellan kommunerna. Inga
kommuner har helt lika taxesystem.
Utdrag ur betänkandet
Resultat visar att skillnaderna är stora mellan individer. I drygt fyra femtedelar av
landets kommuner påverkar inkomsten avgiften. I kommuner med höga avgiftstak kan
det bli stor skillnad i avgift för samma hjälp mellan personer med olika inkomster.
Avgift per månad i särskilt boende kan skilja över 20 000 kr per person.
Betänkandet visar även på stora skillnader mellan kommunerna. Regler och
avgiftsnivåer skiljer. Olika hänsyn tas till inkomst, kapital, insatsens omfattning,
reduktion när hjälpen inte används m.m. Skillnaden mellan kommunernas högsta tak för
avgift är stora.
Resultatet visar även på sjunkande förbehållsbelopp. Den enskildes skydd mot höga
avgifter är främst lagstadgade i 35 § socialtjänstlagen. Det innebär att den enskilde skall
förbehållas tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnad och andra
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normala levnadskonstnader. Medianvärdet i kommunerna var 1997 för ensamstående i
ordinärt boende 3 451 kr och i särskilt boende med helinackordering 1 379 kr per
månad.
Anhöriga belastas när avgifterna höjs. Flera studier tyder på att såväl äldre personer
som yngre funktionshindrade avstår från hjälp som skulle innebära en avlösning för
anhöriga.
Kvinnor påverkas mest av avgifterna. Kvinnorna dominerar i äldre- och
handikappomsorgen. Även bland anhörigvårdare. Kvinnorna som har lägre inkomster
påverkas av nivån på förbehållsbeloppet. Kvinnor avstår i större utsträckning på grund
av avgifternas storlek från hjälp de behöver.
Avgifterna en liten finansieringskälla. Avgiftsfinansieringsgraden är vanligen cirka 2-4
%. Trots högre inkomster för pensionärer år 2010 beräknas avgiftsfinansieringsgraden
med dagens avgiftsregler inte öka mer än från nu cirka 2,5% till cirka 3,5. För
närvarande har 17 % av ålderspensionärerna någon form av insats från äldreomsorgen.
En majoritet har låga inkomster.
En proposition väntas under våren eller hösten 2000.
Mål - krav och förväntningar i olika styrdokument
Enligt 35 § socialtjänstlagen beskrivs att kommunen får ta ut skälig avgift enligt
grunder som kommunen bestämmer. Kommunen skall även försäkra sig om att
omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk
situation.
Det finns ett utredningsuppdrag att se över nuvarande avgiftssystemet. Det planeras
genomföras då propositionen redovisats.

2.12

Stöd i boende

Gotlands kommun vill att den enskilde sätts i centrum och att resurser finns.
Den som så önskar skall kunna bo kvar i sin ursprungliga bostad och få sina behov
tillgodosedda i hemmet så länge som möjligt. Stöd till olika aktiviteter ska öka.
Närhet till personal skall tryggas.
Nuläge
Allt fler äldre och funktionshindrade personer vill kunna bor kvar i sitt hem även till
livets slut. Det är viktigt att den enskilde känner sig trygg. Antalet personer som får
hemtjänst har minskat nationellt och även på Gotland men omfattningen av insatserna
per person har istället ökat. Idag har cirka 20 % av personer över 80 år hemtjänst. Det
motsvarar ungefär riksgenomsnittet. Det är främst hjälp med olika former av
serviceinsatser som minskats. På grund av besparingar har prioriteringar skett till
omvårdnads- och omsorgs- och tillsynsbehov. Behoven i ett hemtjänstdistrikt kan se
olika ut, dels beroende på antal personer men även befolkningsstruktur och
funktionshinder. En ökad andel är ensamboende. Många personer i hög ålder har ett tunt
nätverk. Många har anhöriga boende på fastlandet. Trots detta vet vi av nationella
studier att den informella omsorgen är omfattande. En alltför låg nivå på stödet i
hemmet kan öka behovet av flyttning till särskilt boende eller sjukhusvård.
Exempel på stödinsatser utöver hemtjänst är matdistribution, trygghetslarm,
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varuhemsändning, telefonservice, dagverksamhet, dagcentral, korttidsboende, personlig
assistent, ledsagning och avlösarservice. Det händer att beviljade insatser ej går att
verkställa på grund av personalbrist.
Hur får man stöd i hemmet?
Ansökan och handläggning av olika stödinsatser sker enligt socialtjänstlagen.
Biståndshandläggare utreder och beslutar om biståndet. Lagstiftningen ger den enskilde
rätt att ansöka utan begränsning, men ger däremot ingen rätt till en specifik insats. Det
är behovet som avgör. Det är idag till övervägande del kvinnor och ensamstående som
söker men även barnfamiljer och personer under 65 år.
Vad syftar insatserna till?
Syftet med insatserna är att underlätta för den enskilde att bo kvar så längre som möjligt
i hemmet. Den enskilde måste sättas i centrum för att kunna bo och leva självständigt,
resurser måste finnas för de olika livssituationerna. Den som önskar skall kunna bo kvar
i sin invanda miljö och så långt det är möjligt få sina individuella behov tillgodosedda i
hemmet. För att klara detta krävs även samverkan med exempelvis
rehabiliteringspersonal, psykiatri, primärvård, individ- och familjeomsorg och anhöriga.
Det är viktigt att beakta att den enskildes hem samtidigt är personalens arbetsmiljö.
Beskrivning av insatserna
Boendet, livssituationen, vanor och önskemål skiftar stort mellan de personer
personalen inom äldre- och handikappomsorgen möter. Många personer har flera av de
olika stödinsatserna för att få trygghet i sin vardag och kunna bo kvar hemma.
Kvaliteten av dessa stödinsatser blir den enskildes upplevelse av bemötandet.
Utformningen av lämpliga stödinsatser för yngre och äldre psykiskt funktionshindrade
bör särskilt uppmärksammas. Detta arbete har påbörjats inom vårdförvaltningarna.
Hjälp i hemmet eller hemtjänst. Hemtjänsten har stor betydelse för att underlätta och
möjliggöra den enskildes dagliga livsföring i hemmet. Huvudsyftet är att stödja och
assistera den enskilde i sin vardag. Ett rehabiliterande förhållningssätt bör genomsyra
arbetet.
Telefonservice är en slags tillsyn per telefon, någon från hemtjänsten ringer upp för att
höra efter om allt är bra.
Trygghetslarm finns när det föreligger risk för att den enskilde kan komma i en akut
situation eller när den enskilde är oförmögen att använda den vanliga telefonen. Den
enskilde bör dock ha förmågan att själv kunna larma.
Dagverksamhet finns för personer med demens. Där försöker personalen ta till vara de
resurser som den enskilde har och skapar en innehållsrik och meningsfull dag.
Sysselsättning finns för stöd till gemenskap och meningsfullhet i syfte att bryta eller
förhindra isolering (i regel ingen biståndsbedömning). Se vidare avsnittet 2.15
Sysselsättning.
Dagcentral finns för social samvaro. Dagcentralen kan ha matservering, kulturinslag,
utflykter och studiecirklar. Även mer traditionella verksamheter som vävning,
träarbeten kan finnas på en dagcentral. De senaste åren har det skett en neddragning av
dagcentralerna p.g.a.besparingar.
Korttidsboende finns för avlösning eller tid för återhämtning från sjukhusvistelse och
planering av lämpligt stöd framöver. Övergång från sjukhus till eget boende. Även
rehabiliterande och aktiverande syfte. Växelvård, vilket betyder att den enskilde bor
tex. 3 veckor på ett korttidsboende och nästa 3-veckors period bor i hemmet sedan
återkommer den enskilde till korttidsboendet igen och detta kan pågå under en längre
tid.
Varuhemsändning innebär att få varor hem från närliggande affär, efter det att den
enskilde har ringt in en nota. Hemsändningen sker en gång per vecka. Den enskilde
betalar ej något för transporten av varorna, det är en kostnad som kommunen betalar till
affären.
Matdistribution innebär att färdiglagad mat levereras i en låda. Maten lagas t.ex. på
närliggande särskilt boende eller på lasarettet. Leveransen sker via vårdbiträde i
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hemtjänstgruppen där den enskilde bor. Distributionen kan ske på olika sätt. Kostnaden
för den enskilde är för varje portion 40 kronor.
Ledsagning och avlösning kan vara ett stöd för att bryta isolering eller för att stödja
anhöriga/närstående.
Personlig assistans enligt socialtjänstlagen kan ges när det föreligger ett behov av
personligt anpassat stöd. Kravet på kontinuitet måste beaktas, insatserna kan vara svåra
att planera, behovet uppstår inte på bestämda tider.
Kvälls- och nattpatrull
Dessa organiseras på olika sätt inom förvaltningarna. Även deras uppdrag och ansvar
ser olika ut.
Gotlands södra vårdnämnd
Kvällspatruller ingår i flexibla schemasystem och utgår i från behov av kvällsinsatser.
Nattpatrullen består av personal med kompetens motsvarande omvårdnadsprogrammet.
Arbetstiden är från kl. 21.30 - 07.15. Varje natt genomförs cirka 24 - 26 besök från
Tofta till Sundre. Insatsen är biståndsbedömd enligt socialtjänstlagen. De särskilda
boendena har en sjuksköterska tillgänglig hela natten. För ordinärt boende finns en
distriktsköterska tillgänglig kl.17.00 - 02.00 och därefter i beredskap. Behovet att tillsyn
under natten har ökat vilket medfört under senare tid att nattpatrullen har svårt att hinna
med.
Visby vårdnämnd
Kvällspatrullen består från hemtjänsten av två vårdbiträden med tjänstgöring kl.16.45 23.00 som samverkar med en sjuksköterska från kl.16.45 - 01.00 och en undersköterska
från kl.20.00 till 24.00 från primärvården. Cirka 25% av sjuksköterskans tid går till att
utföra sjukvårdsuppgifter för personer inom särskilt boende. Från kl. 24.00 arbetar
undersköterskan tillsammans med trygghetslarmpersonal som utgår ifrån Gråbo
servicehus. De två ansvarar tillsammans för att svara på trygghetslarm och utföra vissa
hälso- och sjukvårdsinsatser. Mellan kl.23.00 - 07.45 finns ingen personal för att utföra
hemtjänsinsatser. Signaler finns om behov av detta.
De insatser som vårdbiträden utför mellan kl.16.45 - 23.00 är i vissa fall
biståndsbedömda och i vissa fall inte.
Gotlands norra vårdnämnd
En kvälls och omvårdnadspatrull finns i Fårösunds hemtjänstområde Patrullen består av
två undersköterskor. Patrullen har arbetstid mellan kl. 20.40-07.00. Behov kan påkallas
utifrån den enskildes eller någon som företräder den enskilde. Det kan vara anhöriga,
hemtjänstens person eller distriktsköterska. De första 14-dagarna kan anses som
tillfälligt behov. Därefter ska en biståndsbedömning göras.
Nattpatrullen består av en sjuksköterska som är anställd av primärvården och ett
vårdbiträde som är anställd av äldre- och handikappomsorgen. Nattpatrullen utgår från
servicehuset Kilåkern och arbetsområdet sträcker sig från Fårö till Östergarnslandet.
(Dock är det bara när behov av sjuksköterska som patrullen åker till Fårö och Fårösunds
hemtjänstområde, eftersom de har en egen omvårdnadspatrull). Nattpatrullens uppgifter
är att ge omvårdnad och medicinsk hjälp till personer i ordinärt boende. Sjuksköterskan
har även ansvar för medicinska bedömningar i de särskilda boendeformerna samt
information till personalen. En översyn av nattorganisationen kommer att ske under
året. Detta med anledning av de ökade behovet av planerade insatser nattetid samt ökad
larmfrekvens via trygghetslarmet.
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Behov av kvälls och nattpatruller behöver kartläggas. Klargörande behövs av uppdrag
och ansvar.
Antal personer med hemtjänst
Statistiska centralbyrån och socialstyrelsen har under många år samlat in uppgifter från
kommunerna på bland annat antal personer som har hemtjänst. Jämförelserna är
beroende av hur de inlämnade uppgifterna hanterats i kommunerna.
Statistikredovisningen har förändrats sedan 1998.
Uppgifterna för åren 1995 - 97 inkluderar hemtjänst och hemsjukvård. Gotlands
kommun redovisning av hemsjukvård har varit minimal. Från och med 1998 redovisas
hemtjänst och hemsjukvård var för sig. Nedan redovisade uppgifter är hämtade från den
statistik som Gotlands kommun lämnat till ScB eller socialstyrelsen. Trots osäkerhet i
siffrorna är detta de enda uppgifter som finns att använda för en jämförelse.
Totalt
Kvinnor
Män
> 80 år
< 65 år

1995
1379
837 - 61%
542 - 39%
778 - 56%
153 - 11%

1996
1261
784 - 63%
457 - 37%
696 - 55%
143 - 11%

1997
1198
752 - 63%
446 - 37%
676 - 56%
123 - 10%

1998
928*
604 – 65%
324 – 35%
579 – 62%
69 - 7%

1999
944*
624 - 66%
320 - 34%
583 - 62%
57 - 6%

* Enligt lämnade uppgifter till socialstyrelsen under november 1998 – hade 74 personer hemsjukvård
samt november 1999 - 25 personer med enbart hemsjukvård och 86 personer med både hemtjänst och
hemsjukvård.

En minskning har skett av antalet personer med hemtjänst under 1995 - 1999 med 32 %.
Antalet personer som har hemtjänst har minskat med 435 personer under 1995 - 1999.
Minskningen är bland annat en konsekvens av att färre personer ansöker om hemtjänst,
striktare biståndsbedömningar och att äldre personer är friskare upp i högre ålder.
Nedanstående tabell redovisar antalet personer över 80 år med hemtjänst i
jämförelse med riket.
Gotland

1995
1996
1997
1998
1999

> 80 år
2868
2892
2916
2983
3032

hemtjänst
778
696
676
579
583

Riket

27%
24%
23%
19%
19%

23%
23%
20%
20%
ingen uppgift

Gotlands kommun har närmat sig riksgenomsnittet under 1997 och 1998. Nationella
uppgifter för 1999 är ännu inte sammanställda.
Cirka 80 % av alla personer som hade hemtjänst under november 1998 och 1999 hade
mellan 1 - 49 timmar per månad vilket även motsvarar riksgenomsnittet för 1998.
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Personer med biståndinsatser enligt socialtjänstlagen 19 april 2000
Under 65 år Därav:
Totalt
Hemtjänst

126

65 år -w: Därav:

Kvinnor Män Ensam Sambo Totalt
60

66

109

17

937

Totalt

Kvinnor

Män

638

299

Ensam Sambo
830

107

1063

Trygghetslarm

9

7

2

5

4

97

72

25

83

14

Enda
insats
/Totalt*
106/813

Telefonservice

0

0

0

0

0

3

3

0

3

0

3/oklart

Matdistribution

5

2

3

3

2

55

21

34

46

9

60/373

Varuhemsändning

0

0

0

0

0

14

9

5

11

3

14/89

Personligassistent

13

6

7

2

11

5

4

1

4

1

18/35

Ledsagning

3

2

1

2

1

0

0

0

0

0

3/12

Som enda insats*

* Som enda insats = personer som har dessa insatser som en enda insats från äldre- och
handikappomsorgen.
* Totalt = totalt antal personer i ordinarie boende med dessa insatser.

Redovisade personer med hemtjänst kan ha kombinationer med flera biståndsinsatser. I
övriga redovisade biståndsinsatser ingår enbart personer med en insats.
Signaler från verksamheterna tyder på att mera tid behövs för extra tillsyn,
dubbelbemanning, kvällsinsatser, nattinsatser samt planeringstid för personalen. Dessa
insatser går ej att registrera för tillfället i systemet och därför kan ingen statistik
redovisas.
Bostadsanpassning
Det är också viktigt att bostaden är utformad på ett bra sätt. Faktorer som kan påverka är
t.ex. utformningen av badrummet, möjligheten att använda tvättstugan , förekomsten av
trappsteg för att nå en hiss och tillgänglighet av hiss. Även tryggheten i tillgänglighet i
miljön utanför är av intresse. Det är viktigt att äldre och funktionshindrade personer kan
komma ut och kan röra sig fritt och känna sig trygga även i den yttre miljön i
närområdet.
Bostadsanpassning sker inom den enskildes egen bostad. Livskvaliteten påverkas även
för äldre och funktionshindrade personer om det inte finns hiss och om den yttre miljön
inte är fysikt tillgänglig. Att enbart anpassa bostaden är inte tillräckligt för livskvaliteten
för den enskilde.
Utvecklingsbehov
Värdet av hemtjänst som en förebyggande verksamhet har åter börjat uppmärksammas.
Detta på grund av att hemtjänstens insatser i hög grad idag ges till de som har stort
omvårdnads- omsorgs- och tillsynsbehov. De som har mindre behov får sällan hemtjänst
eller söker hemtjänst. Den förebyggande hemtjänsten kan t.ex. ha ett stort socialt värde
och ge ökad trygghet. Tidiga insatser kan också medföra ett förebyggande av
omfattande och dyra insatser av framtida behovet. Olika studier har visat att sociala
nätverken för äldre och funktionshindrade i stort är väl utvecklat. Men för många
personer med sjukdom och funktionshinder och i hög ålder med minskat nätverk finns
det risk att isolering ökar. Det är viktigt att hemtjänsten ges utrymme att arbeta
förebyggande och stödjande till kontakter med andra för gemenskap och delaktighet.
Kvalitetsarbetet måste säkras så att den enskilde får beviljade insatser och information
om förändringar.
För att möjligggöra trygghet och kvarboende för den enskilde är ett ökat utbud av
exempelvis trygghetssystem, kvälls- och natthemtjänst samt dagverksamheter
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avgörande. Behovet av korttidsboende är stort och under utveckling i hela landet.
Planeringen av korttidsboende bör ske i samband med om och nybyggnad av särskilda
boendeformer. Korttidsboenden med ytterligare 60 platser med spridning på norra,
södra Gotland samt Visby området bör finnas senast under 2005.
Behov finns av utveckling av arbetssätt och insatser för personer med demens och olika
funktionshinder. Behoven av individuella aktiviteter för gemenskap och meningsfullhet
för yngre och äldre personer med psykiska funktionshinder bör särskilt
uppmärksammas. Det behövs satsning på forskning och metodutveckling som följer upp
och utvärderar effekter av de olika insatserna och stödet i boendet, för att skapa bättre
vård och omsorg.
Folkhälsokommitténs delbetänkande beskriver matens betydelse för hälsan. Äldre och
funktionshindrade personer kan behöva få sin mat tillagad hemma, detta sett ur
mathållningens sociala sammanhang lika mycket som ur näringssynpunkt.
Utveckling av tillgängligheten i den yttre miljön, tillgång till hissar och
bostadsanpassning är en av grunderna för att möjliggöra kvarboende. Samverkan med
ansvariga byggherrar är nödvändig för att skapa tillgänglighet i inre och yttre miljö.
Personaltäthet är viktig, kvarboendet kräver att det finns personal. Ofta är det brist på
trygghet och närhet till personal som gör att den enskilde söker särskilt boende.
Allmer påpekas behovet av att utveckla den enskildes inflytande i vardagen, att ge
möjlighet att vara med och planera och påverka sin vardag (se 2.7 Rättssäkerhet).
Mål-krav och förväntningar i olika styrdokument.
Flertalet av socialtjänstlagens olika avsnitt styr insatserna men särskilt 1,6,9,19, 20 §§.
Allmänna rådet om kvalitetssystem för äldre och funktionshindrade SOSFS 1998:8.
Målen i nationella handlingsplanen för äldrepolitiken.
Delbetänkande från folkhälsokommittén SOU 1999:137.

Strategier
Skapa och bygga ut dagverksamheter för personer med demens, respektive med
psykiska funktionshinder.
Skapa korttidsboenden med olika inriktning.
Skapa och bygga ut korttidsboenden för personer med demens och för personer med
psykiska funktionshinder.
Öka utbudet av trygghetssystem.
Utveckla utbud och flexibilitet av stödet i eget boende.
Förbättringsmål
Kartlagda behov av planering för dagverksamheter för personer med demens och
psykiskt funktionshindrade bör finnas under 2001.
Kartläggning av behovet och beskrivning av ansvaret av kvälls- och nattpatruller i
hemtjänsten finns under 2001.
Utbud av olika trygghetssystem finns senast 2002.
Värdet och innehållet av tidiga hemtjänstinsatser är kartlagda och förankrade under
2003.
Korttidsboenden med ytterligare 60 platser med spridning på norra, södra Gotland samt
Visbyområdet bör finnas senast under 2005.
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2.13

Stöd till anhöriga

Gotlands kommun vill att anhöriga/närstående skall veta vilka kontaktpersoner som
finns för anhörigstödet och få upplysning om vilka stödformer som finns. Gotlands
kommun vill underlätta för anhöriga/närstående i omvårdnadsansvaret. Syftet är att ge
fysiskt, psykiskt och socialt stöd och förebygga ohälsa, vilket möjliggör längre
kvarboende i hemmet. Gotlands kommun vill underlätta för anhörigas/närståendes
medverkan i särskilda boenden. Gotlands kommun vill kunna erbjuda kostnadsfri
avlösning i hemmet 10-14 timmar per månad, samt trygghetsplatser i korttidsboende.
Nuläge
I olika undersökningar och nationella handlingsplanen för äldrepolitiken påtalas behovet
av att förbättra stödet till anhöriga/närstående. Idag utförs två tredjedelar av all vård och
omsorg av anhöriga. Betydelsen av anhörigas insatser kan förmodas öka med antalet
äldre Det viktigt att anhöriga/närstående får avlösning, stöd, information och praktis
hjälp. I ett folkhälsoperspektiv kommer det att förebygga ohälsa samt ge möjlighet till
kvarboende.
Riksdagen har avsatt 300 miljoner under tre år (1999.2001) - ”Anhörig 300” för att
utveckla stödet till anhöriga/närstående som ger omsorg till äldre, funktionshindrade
och långvarigt sjuka personer. För Gotlands kommun motsvarar det 640.500 kr per år i
tre år. Under 1999 har en arbetsgrupp med representanter från äldreomsorgen, Svenska
Kyrkan, Röda Korset, Föreningen Dementia, Kommunens pensionärs- och
handikappråd träffats tio gånger. Syftet med träffarna har varit att finna vägar till
samverkan och ta fram en handlingsplan med förslag till åtgärder. Handlingsplanen
antogs av kommunstyrelsen 99-09-16. Målet är att utveckla stödformerna till i första
hand anhöriga/närstående som ger daglig omsorg till personer över 65 år. Stödformerna
som byggs upp riktas även till anhöriga som ger stöd till personer med sjukdom eller
funktionshinder under 65 år. Med särskilda åtgärder vill man förbättra stödformerna
inom området demens och vård i livets slutskede. Frivilligorganisationerna kan år 2000
söka utbildningsbidrag från stimulansmedlen i ”Anhörig 300”. Syftet är att stimulera
frivilligorganisationerna att i samverkan utveckla anhörigstöd, väntjänst- och
besöksverksamhet. Vårdförvaltningarna har utsett kontaktpersoner för anhörigstödet
samt lokala arbetsgrupper med representanter från kommunen, frivilligorganisationerna
och anhöriga. Kontaktpersonerna ingår i den centrala arbetsgruppen för att planera och
genomföra åtgärderna i handlingsplanen. Åtgärderna skall vara under uppbyggnad i
vårdförvaltningarna år 2000-2001och integrerad i verksamheten år 2002. Centrala
projektgruppen upphör vid projekttidens slut december år 2000.
Information och enkät
Under januari-mars år 2000 kommer information ges om innehållet i handlingsplanen
till samtlig personal i äldre- och handikappomsorgen, primärvården och Lasarettet. I
samband med informationstillfället kommer också en informationsbroschyr med enkät
till anhöriga att distribueras. Enkäten syftar till att få kontakt med anhöriga som behöver
stöd, få en uppfattning om hur många personer som ger stöd till anhöriga/närstående och
få synpunkter om lämpliga stödinsatser. Enkäten sprids också via Röda Korset, Svenska
Kyrkan, Handikapp- och pensionärsorganisationerna och frikyrkan. Vårdförvaltningarna
kommer fortlöpande ta kontakt med de personer som svarar på enkäten och påtalat
behov av stöd.
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Anhöriggrupper
Anhöriggrupper kommer att starta under våren med personal från kommunen som har
gått en tre-dagars utbildning, anordnad av Röda Korset. Sexton frivilliga
anhörigstödjare har utbildats på Gotland. Anhöriga får professionellt stöd genom
kommunens cirkelledare och gruppen kan sedan träffas med frivilliga i en social
gemenskap. Ytterligare tre personer från varje förvaltningsområde kommer att erbjudas
utbildning under år 2000.
Tema- och utbildningsdagar har genomförts för organisationer, personal, chefer,
politiker och biståndshandläggare.
Förslag finns i slutbetänkandet från Socialtjänstutredningen (SOU 1999:97) att tydligare
ställa krav på kommunerna att på olika sätt stödja anhöriga som vårdar närstående.
Mål – krav och förväntningar i olika styrdokument
Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 2/99 ”Anhörig 300”
Socialtjänstlagen §5 anger att nämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för
dem som vårdar närstående.
Handlingsplan för utveckling av stöd till anhöriga/närstående.
(antagen av kommunstyrelsen 1999-09-16)

Strategier
Genomföra handlingsplanen.
Utse kontaktpersoner och införa rutiner för att personalen ska kunna ge information och
stöd till anhöriga/närstående enskilt, i grupp och kunna slussa vidare till andra
stödformer.
Avsätta medel för kostnadsfri avlösning i hemmet.
Förbättringsmål
Möjlighet att erbjuda kostnadsfri avlösning i hemmet 10-14 timmar per månad finns
under 2001.
Inom varje förvaltning finns särskilt person/kontaktperson som anhöriga kan vända sig
till för att få information och stöd under 2001.
I varje förvaltningsområde finns 2 öronmärkta trygghetsplatser för avlösning vid akuta
behov under 2002.
Stöd och information för anhöriga är integrerad i verksamheterna under 2002.

2.14

Särskilt boende

Gotlands kommun vill erbjuda en god boendestandard i sina särskilda boenden. De
personer som bor i särskilt boende skall själva utifrån egna önskemål planera
innehållet i sin vardag. Ha möjlighet att komma ut varje dag. Erbjudande om olika
insatser för meningsfullhet och gemenskap ska finnas.
Med utgångspunkt från att kunna tillgodose den enskildes behov av omsorg,
omvårdnad, service, tillsyn och gemenskap bör riktmärket för personaltätheten vara
0,75 per boende med anpassning till vårdtyngd och kvalitet.
Gotlands kommun vill att personer med demens eller psykiskt funktionshinder vid behov
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erbjuds specialinriktat särskilt boende. Och att personer under 65 år vid
behov/önskemål bör kunna erbjudas särskilt boende/anpassat boende för yngre
personer.
Kvarboendeprincipen bör gälla utifrån den enskildes behov och önskemål. Det innebär
att flyttning till annat särskilt boende endast sker som undantag.
Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor skall finnas tillgängliga för samtliga särskilda
boenden.
Den enskilde skall få ett biståndsbeslut för insatsen i särskilda boendet och en
individuell plan. Den enskilde skall få stöd att upprätthålla kontakter med anhöriga,
vänner och föreningar.
Nuläge
Under 1999 genomfördes en nulägesbeskrivning av särskilt boende i kommunen,
boendestandarden samt kösituationen (icke verkställda biståndsbeslut).
Sammanfattningsvis framkom att av totalt 1000 boendeplatser saknar 64%
minimistandard dvs eget rum, eget hygienutrymme samt kokmöjlighet. 17,7 % är
dubbelrum jämfört med rikets 9 %.
Omfattande svårigheter föreligger att verkställa biståndsbeslut till särskilt boende. En
sammanställning av ”kösituationen” i september 1999 visade att 189 personer hade
biståndsbeslut och att 49,5 % av dessa personer väntat längre än 6 månader. I mars år
2000 visar motsvarande uppgifter att 159 personer väntar på verkställande av särskilt
boende. Av dessa har 47 % väntat längre än 6 månader. Ökad andel personer önskar
särskilt boende inom Visbyområdet. Personer tackar allt oftare nej till erbjudande om
boende i dubbelrum eller eget rum utan eget hygienutrymme.
De akuta behoven är att glesa ut dubbelrummem på de sk. sjukhemmen och att tillskapa
fler korttidsboenden för rehablitering, avlösning och tid för planering av lämpligaste
stöd för den enskilde framöver. Projekteringar pågår för de särskilda boenden som
måste byggas om eller ersättas med nybyggnad.
På grund av låg boendestandard och bristande tillgänglighet är arbetsmiljön för
personalen i många fall mycket dålig. Att hjälpa personer med olika funktionshinder i
trånga och i övrigt dåligt anpassade badrum sliter personal.
En god boendestandard främjar kvarboende, livskvalitet i form av självbestämmande,
integritet, trygghet, möjlighet att umgås/ostört kunna ta emot besök med närstående
samt en bra arbetsmiljö för personalen. För att behålla sin identitet är det av stor
betydelse att ha en privat sfär och inte behöva dela rum och hygienutrymme med
människor man inte valt att bo ihop med.
I och med införandet av intentionerna i psykiatrireformen är kommunen ålagd att
tillskapa stödinsatser för de psykiskt funktionshindrade. Ett av stödinsatserna är
särskilda boendeformer för personer som har omfattande behov av stöd och där ex.
hemtjänstens insatser är otillräckliga. Förutom de privata alternativen på Gotland så kan
man idag endast erbjuda ett boende för yngre psykiskt funktionshindrade i Visby
vårdnämnds regi. Detta boende är ett kollektivt boende med 4 boendeplatser. Det finns
behov av fler särskilda boendeformer för de psykiskt funktionshindrade varvid boenden
med separata lägenheter i närhet av "personallägenhet" är att rekommendera.
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Pågående planering av om- respektive nybyggnad
Visby vårdförvaltning
Nybyggnad av 40 - 80 lägenheter i kvarteret Vitkålen av Gotlandshem. Planering av
nybyggnad av 100 bostäder i särskilt boende i kvarteret Pjäsen. Daghemmet Lien
planeras att byggas om till gruppboende för personer med demens med 24 lägenheter.
Nybyggnad av 30 lägenheter i särskilt boende i kvarteret Artelleriet. Projektering pågår
av Göransgården och Tingsbrogården.
Gotlands norra vårdförvaltning
Planerad byggstart av 12 lägenheter i demensboende vid Stuxgården i Fårösund.
Ombyggnad av 20 lägenheter i kvarteret Bofinken i Slite. Till- och ombyggnad av
försäkringskassan och distriktsköterskemottagningen i Lärbro till 20 lägenheter för
seniorboende. Planering av ombyggnad av avdelning D på Stuxgården till 12 lägenheter
(från 16 rum). Förprojektering av Klostergården.
Gotlands södra vårdförvaltning
Förprojektering planeras för Ekängen i Garda, resterande del av Sudergården i Burgsvik
och Hemse sjukhem. Ombyggnad pågår av Iliansgården i Hemse till tre enheter för
demensboende för totalt 30 personer. Ombyggnaden sker i tre etapper. Beräknas vara
klart 2002.
Kvarboendeprincipen
Enligt socialtjänstlagen är ett särskilt boende den enskildes hem. Önskemålet är att den
enskilde skall ha möjlighet att bo kvar i det särskilda boende som han eller hon flyttar
till. Undantagsvis kan flyttning ske till annat boende exempelvis vid ändrade behov på
grund av en demens. För att kvarboende skall vara möjligt att tillgodose måste det
finnas en bättre boendestandard, högre personaltäthet dag och natt och tillgänglig
sjuksköterskeresurs samt tillgång till läkar- och rehabiliteringspersonal.
Sjuksköterskeresurs
Under 2000 har en kartläggning av sjuksköterskeresurserna på de s.k. sjukhemmen
genomförts. Syftet med kartläggningen var att tillgodose behovet av sjuksköterskor för
samtliga särskilda boenden. En heltids årsarbetande sjuksköterska kommer att ansvara
för 30 personer i särskilt boende vilket innebär att sjuksköterskan ansvarar för ett
särskilt boende. Viss hänsyn tas till geografiska avstånd, samt större ansvarsområden
under kväll, helg och natt. Eftersom ädelreformen inte genomfördes i Gotlands kommun
så har sjuksköterskeresurserna varit ojämnt fördelade mellan särskilda boenden. Av
tradition har de s.k. sjukhemmen haft sjuksköterskor anställda dygnet runt.
Primärvården (distriktsköterskorna) har tillgodosett behovet av sjuksköterskeresurs
inom övriga särskilda boenden. Önskemålet är att omvårdnadsansvariga sjuksköterskor
finns tillgängliga för samtliga särskilda boenden. Hälso- och sjukvårdsansvaret beskrivs
närmare i avsnitt 2.16 Hälso- och sjukvård.
Personaltäthet
Under mars 2000 har äldre- och handikappomsorgen kartlagt nuvarande personaltäthet
inom samtliga särskilda boenden. Samtliga särskilda boenden redovisas i
bakgrundsfakta del 6.
Redovisningen utgår ifrån personal per boende. I kartläggningen har ingått baspersonal
dag, kvällar, helger under tiden kl. 7.00 – 21.30. Nattpersonal, administrativ personal,
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sjuksköterskor, kökspersonal, chefer, vaktmästare har inte räknats in.
Uppgifterna nedan om personaltäthet utgår ifrån nuvarande schemalagd personal.
Nedan redovisas personaltäthet i jämförelse mellan vårdnämnder och boendeform
Totalt
Särskilt boende

Gotlands norra
vårdnämnd

Gotlands södra
vårdnämnd

Visby vårdnämnd

Servicehus
Ålderdomshem
Sjukhem
Demensboende

0,25
0,44
0,67
0,84

0,26
0,39
0,64
0,87

0,20
0,46
0,60
0,71

0,29
0,47
0,70
0,91

Genomsnitt totalt

0,55

0,49

0,45

0,62

Genomsnitt exkl.
demensboende

0,45

0,41

0,40

0,53

Personaltätheten inom de särskilda boendena i Gotlands kommun varierar starkt. Från
början var den motiverad av att de personer som bodde i dessa särskilda boenden
(servicehus, ålderdomshem, sjukhem) har haft olika omvårdnads- och omsorgsbehov. I
takt med den ökande andelen äldre och det ökande behovet av omvårdnad, omsorg,
service och tillsyn försvinner gränserna mellan de olika bostäderna. De personer som
tidigare bodde i servicehus och ålderdomshem bor idag i egna hemmet med hjälp av
insatser från exempelvis hemtjänsten, trygghetslarm och matdistribution.
För att kunna tillgodose individuella behov av omvårdnad, omsorg, service, tillsyn,
möjlighet till gemenskap och ge möjlighet att få komma ut kontinuerligt i enlighet med
nationella mål behövs en utökning av personaltätheten inom särskilt boende i Gotlands
kommun.
Personaltätheten under nattetid redovisas i bakgrundsfakta del 6. Stora variationer finns
mellan de olika särskilda boendena. Ålderdomshemmen inom Gotlands norra och södra
vårdförvaltningar har under nattetid ansvar för att svara och rycka ut på trygghetslarm.
Det innebär att en personal är kvar inom särskilda boendet. Nattpatrullerna ansvarar för
insatser i vissa särskilda boenden. Behov finns av att se över även nattbemanning och
organisation av trygghetslarm och nattpatrull.
Personaltätheten bör även kopplas till personalförsörjning, rekryteringsmöjligheter,
förebyggande av sjukskrivning och arbetsmiljön för personalen. Särskilt bör beaktas att
sjukskrivningarna ökar för personalen inom äldre- och handikappomsorgen (se 2.10
Personal och Bakgrundsfakta del 6).
Ett riktmärke borde vara att personaltätheten i särskilt boende var 0,75 per boende (hela
dygnet). Demensboende undantas i denna beräkning då behov finns av högre
personaltäthet och kontinuitet. Nationella jämförelser är svåra att göra då
beräkningsgrunderna ofta är mycket olika. Utan tvivel finns behovet av en högre
personaltäthet av flera redan beskrivna skäl.
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Enskildes möjlighet att påverka vardagen
De personer som bor i särskilda boenden har oftast ett biståndsbeslut för bostaden. Inte
biståndsbeslut för vilka insatser i själva boendet som den enskilde har behov av. Det blir
allt vanligare att med biståndsbeslut beskriva vilka insatser den enskilde har rätt till i
boendet. En individuell plan ska finnas som beskriver genomförandet av
biståndsbeslutet. Den ska planeras tillsammans med den enskilde (se avsnitt 2.7
Rättssäkerhet).
Skälen till att flytta till särskilt boende kan vara många men främst behovet av trygghet
och tillgång till dygnetruntomsorg. Det innebär inte att behovet av privatliv minskar.
Verksamheten i särskilt boende behöver anpassas till individen. Den enskilde ska kunna
göra olika val av hur man vill ha det i vardagen. Exempelvis när man vill gå upp och
lägga sig, vilka man vill umgås med, möjligheter till att komma ut på promenad, delta i
olika ”aktiviteter”, stöd till kontakter, stöd att upprätthålla egna resurser. Idag är det
inte vanligt att personer som bor i särskilt boende ges möjlighet till olika val. Att
komma ut kontinuerligt hör till undantagen. Det vore rimligt att få stöd att komma ut
och få stöd till olika aktiviteter.
En bättre personaltäthet förväntas ge denna kvalitetshöjning för den enskilde i särskilt
boende.
Kommunförbundet har i ett projekt med fyra kommuner arbetat med att beskriva
servicegarantier. En utveckling i landet är pågång med att beskriva ”tjänsters innehåll”.
I särskilt boende skulle det kunna vara beskrivningar av vad som kan garanteras
exempelvis gå upp när man vill, gå och lägga sig när man vill, komma ut när man vill.
Dessutom kan ingå beskrivning hur man klagar och gottgörelse. Detta kommer
sannolikt att utvecklas framöver.
Bostadsanpassning
Kostnaderna för bostadsanpassning har ökat under senare år. Särskilt för gruppen äldre
personer. Bostadsanpassning kan enligt lagstiftning och individuell prövning även ske i
servicehus och gruppbostäder som enligt lagstiftningen räknas som bostäder om de har
kök och hygienutrymme för varje person. Det visar sig att en hel del bostadsanpassning
sker i servicehus ex med höj- och sänkbara bänkar i kök. Det är med anledning av dessa
uppgifter viktigt att tänka på handikappanpassning och samverkan med tekniska
förvaltningen i de planeringar som nu sker för om- och nybyggnader i särskilt boende.
Mål – krav och förväntningar i olika styrdokument
Kommunen är enligt socialtjänstlagen 20, 21 §§ skyldig att inrätta särskilda
boendeformer och bostäder med särskild service för äldre och funktionhindrade
personer i behov av särskilt stöd.
Enligt socialtjänstlagen och ädel - psykiatrireformerna skall personer i behov av
särskilda boenden/bostäder med särskild service erbjudas en god bostad.

Strategier
Ta fram gemensamt funktionsprogram som beskriver krav på standard i särskilt boende.
Ta fram förprojekteringsplan för samtliga särskilda boenden som beskriver tidplan och
kostnader.
Organisera så att särskilda boenden har tillgänglig sjuksköterska.
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Öka personaltätheten.
Införa biståndsbeslut och individuell plan.
Erbjuda den enskilde möjlighet att delta i planeringen av sin vardag.
Erbjuda den enskilde möjlighet att delta i insatser för meningsfullhet och gemenskap.
Förbättringsmål
En plan finns för om-och/eller nybyggnad för samtliga särskilda boenden som idag inte
uppfyller krav på minimistandard under 2001.
Ett politiskt ställningstagande till ett funktionsprogram som beskriver boendestandarden
framöver vid om- nybyggnad finns under 2001.
I samtliga planer beaktas behovet av särskilt boende för personer med demens och
psykiskt funktionshinder.
Samtliga särskilda boenden skall uppfylla godtagen minimistandard senast under 2005.
Personaltätheten bör vara anpassad till riktmärket 0.75 per boende senast under 2005.

2.15

Sysselsättning

Gotlands kommun vill erbjuda meningsfulla och alternativa sysselsättningsformer
utifrån enskilda och gruppers behov. En väl fungerande samverkan finns mellan
vårdnämnder, arbetsförmedling, arbetsmarknadsinstitutet, försäkringskassan,
företagarföreningen m.fl. Intresse- och frivilligorganisationer kompletterar med
de sysselsättningsformer som dessa kan erbjuda.
Nuläge
Socialtjänsten har utifrån socialtjänstlagen ansvar för att medverka till sysselsättning för
yngre funktionshindrade personer (under 65 år). Individuella behov och graden av
funktionshinder gör att det finns behov av olika former av sysselsättningar. De olika
sysselsättningarna kan bestå av att producera/tillverka varor eller tjänster. Flertalet av de
människor som söker stöd via socialtjänstlagen har dock ett stort behov av att i första
hand få möjlighet att ingå i en social gemenskap med andra människor. Ur
samhällsekonomisk synvinkel torde ett ökat välbefinnande i form av daglig
sysselsättning leda till ett mindre behov av stödinsatser från bl.a. socialtjänst,
primärvård och psykiati.
I Socialstyrelsens utvärdering av psykiatrireformen (1997:8) framkom det att en av
farhågorna inför framtiden är en fortsatt dålig arbetsmarknad för personer med psykiska
funktionshinder. Bakgrunden till denna farhåga är att det redan idag inte finns någon
egentlig arbetsmarknad för många av de psykiskt funktionshindrade. Möjligheterna att
få lönebidragsanställningar har även minskat vilket försvårar situationen ytterligare.
Svårigheter på arbetsmarknaden slår svårt på denna handikappgrupp eftersom
arbetslösheten har en nedbrytande effekt på individen vilket ökar sårbarheten för
psykisk sjukdom. Möjlighet att få arbete och sysselsättning är en viktig faktor för ett
förbättrat psykiskt hälsotillstånd.
Under våren 1999 genomförde Länsstyrelsen på Gotland en uppföljning av
socialtjänstens insatser för psykiskt funktionshindrade. I uppföljningen framkom
följande:
“Av den inventering som hittills genomförts i Gotlands kommun framgår att många
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personer med psykiska funktionshinder saknar arbete och sysselsättning.
Vårdnämnderna bör kontinuerligt följa upp hur många personer som är i behov av
någon form av sysselsättning. En åtgärdsplan bör utformas efter det att inventeringen
genomförts“.
Länsstyrelsen konstaterar även att det fortsatta arbetet i vårdnämnderna bör inriktas på
att söka alternativa sysselsättningar inom interna och externa arbetsplatser och även i
andra och mindre arbetsformer.
Ett kommunövergripande projekt gällande sysselsättning pågår via SOCSAM. Under
perioden 2000-04-01—2002-12-31 genomförs projektet “Allaktivitet“ där
huvudmannen är Gotlands södra vårdförvaltning. Samverkansparterna i projektet är
vårdförvaltningarna på Gotland, arbetsmarknadsinstitutet, arbetsförmedlingen,
försäkringskassan, företagar-föreningen, LO, TCO, SACO och GAFF. Projektets syfte
är att skapa sysselsättning (=ej lönearbete) och rehabilitering samt att skapa fler
alternativ för de personer som idag har sysselsättning. De resultat som man förväntar sig
i projektet är i huvudsak följande:
♦ För individen: Social gemenskap, ökad hälsa, snabbare rehabilitering, ökad
initiativförmåga, konkreta upplevelser och arbetsåtergång.
♦ Ekonomiskt: Minskat vårdbehov, minskade socialbidrag, minskad sjukskrivning och
förtidspensioner.
♦ Metodologiskt: Förbättra metoder och samordna verksamheter som redan finns och
förbättra arbetsrehabilitering.
♦ Organisatoriskt: Samlad organisation för sysselsättning och rehabilitering.
♦ Samverksansmässigt: Samverkan mellan aktörer
Gotlands norra vårdnämnd har en daglig sysselsättning i Slite (Bråtet) för personer
med psykiska funktionshinder. Verksamheten bedrivs som en social träffpunkt där det
finns möjlighet att umgås med andra, laga mat, baka och delta i olika aktiviteter såsom
bl.a. snickeri, målning och loppmarknad. Bråtet har öppet 2 dagar i veckan och cirka 10
personer deltar.
Gotlands Södra vårdnämnd har daglig verksamhet i gamla läkarvillan (Hemse) där
cirka 15- 20 personer har möjlighet att delta under 3 dagar i veckan. Vissa dagar är det
även aktiviteter på Iliansgården. Aktiviteterna består av: Mat och bakgrupper samt olika
temagrupper såsom trädgård, målning, bildvisning, tygtryck, spel, sång och friskvård.
På Växthuset i Klintehamn deltar även 10 personer i samverkan med IFO. Det finns
planer på att utöka antalet platser på Växthuset.
Ett antal personer deltar även i en kurs på Folkhögskolan under 3 dagar i veckan.
Visby Vårdnämnd bedriver i huvudsak sysselsättning på Kastanjen. Ungefär 35
personer deltar i olika aktiviteter och deltar i hantverksgrupper. Många besöker även
kastanjen för att få samkväm med andra människor via samtal, fika eller lunch.
Majoriteten av besökarna har psykiska funktionshinder. Intresseföreningen RSMH
finns i Kastanjens lokaler och erbjuder samkväm, aktiviteter och föreläsningar även på
dag- och kvällstid.
I ett kollektivt boende för psykiskt funktionshindrade har även utomstående möjlighet
att delta för samkväm och aktiviteter vid en förmiddag per vecka.
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En arbetsgrupp på handikappavdelningen ser just nu över behovet av sysselsättning.
Denna grupp diskuterar även samnyttjande av dagliga verksamheter enligt LSS till att
även gälla syssel-sättning utifrån SoL. Diskussioner förs även om att utifrån behoven
tillskapa olika syssel-sättningsformer (filialer) till Kastanjens dagliga sysselsättning.
Enskilda individer med olika funktionsnedsättningar har även möjlighet att söka
insatsen ledsagning utifrån § 6 f i Socialtjänstlagen. Den enskilde får därigenom
möjlighet att med stöd av personal delta i olika aktiviteter inom och utom
socialtjänstens verksamheter. Biståndshandläggaren är den person inom socialtjänsten
som utreder individuella stöd-insatser utifrån lagstiftningen. Denne myndighetsperson
har via uppsökande verksamhet och biståndsansökningar möjlighet att tillförskaffa sig
underlag till en behovsinventering gällande enskildas önskemål om meningsfull
sysselsättning.
Förutom ovanstående sysselsättningar i socialtjänstens regi så har även verksamheter
inom länsvårdsnämnden olika sysselsättningar i Visby exempelvis Länna, Grindhuset,
psykiatrins arbetsterapi och neuroteamet. Det finns även sysselsättningar som
genomförs av intresse- och frivilligorganisationer.
För att få en heltäckande bild av behovet av sysselsättning så krävs det att behovet
kartläggs. Den enda kartläggning som på senare tid har gjorts genomfördes 1998 och
berör personer med psykiska funktionshinder. Denna kartläggning påvisade att 62 % av
de intervjuade personerna saknade sysselsättning. För närvarande pågår en kartläggning
inom Gotlands södra vårdnämnd gällande personer med psykiska funktionshinder.
Vårdnämnderna saknar inriktnings- och effektmål gällande sysselsättning.
Mål – krav och förväntningar i olika styrdokument
Kommunen är enligt Socialtjänstlagen 21 § skyldig att göra sig förtrogen om levnadsförhållandena i kommunen för yngre funktionshindrade och medverka till att den
enskilde får en meningsfull sysselsättning.
Enligt det Handikappolitiska programmet skall funktionshindrade ha full möjlighet att
delta i samhällets gemenskap vilket därmed bör innefatta meningsfull sysselsättning.

Strategier
Delta som representant i SOCSAM-projektet i syfte att finna fler alternativa och
samordnade sysselsättningsformer.
Kartlägga sysselsättningsbehov för att kunna uppskatta ekonomiska kostnader och
vinster med en utbyggnad av sysselsättningsformer.
Ta fram åtgärdsplaner kopplade till kartläggning av behov gällande nya eller förändrade
sysselsättningar.
Erbjuda representanter från intresse- och frivilligorganisationer att delta i
kartläggningen.
Ta fram inriktnings- och effektmål för sysselsättning.
Förbättringsmål
Gemensamma inriktningsmål och effektmål i vårdnämnderna gällande meningsfull
sysselsättning bör tillskapas under 2001.
Behovsinventering av sysselsättningsbehov bör finnas under 2001. Arbetet med
behovsinventeringen sker i samverkan med intresse- och frivilligorganisationer.
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En åtgärdsplan finns för utbyggnad av nya och förändrade sysselsättningsformer under
2002.

2.16

Hälso- och sjukvård

Gotlands kommun vill att äldre och funktionshindrade personer i särskilt boende har
tillgång till sjukvård på samma villkor som alla andra. Det finns sjuksköterskeresurser
tillgängliga dygnet runt. Överenskommelser finns om läkar- och rehabiliteringsinsatser
utifrån individens behov. Dessa förutsättningar finns för att den enskilde ska känna
trygghet och ges möjlighet att bo kvar.
Nuläge
Äldre- och handikappomsorgen har ett ansvar för hälso- och sjukvård upp till och med
sjuksköterskenivå inom särskilt boende enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detta avsnitt
beskriver främst den kommunala hälso- och sjukvården i särskilt boende.
Hälso- och sjukvård inom särskilt boende
Sedan ädelreformen 1992 har kommunerna dvs socialtjänsten ansvar för hälso- och
sjukvården (kommunal hälso- sjukvård) i de särskilda boendeformerna (även
dagverksamheterna) upp till och med sjuksköterskenivå. Den kommunala hälso- och
sjukvården har även ett rehabiliteringsansvar. Landstingen ansvarar för all läkarvård.
Beskrivning av hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen
Vårdnämnderna
VVN, GNV, GSV
(kommuner)

Hälso- och sjukvårdsnämnd
(landsting)

Särskilt boende
socialtjänstens äldre- och
handikappomsorg med ansvar för
kommunal hälso- och sjukvård t.o.m.
sjuksköterskenivå samt rehabilitering

ansvar för läkarresurs till särskilt
boende
rehabilitering

Ordinärt boende
ansvar för läkarrresurser
ochsjuksköterskeresurs
(vissa kommuner har ansvar för
hemsjukvård)
rehabilitering

Vårdgivare är med nuvarande organisation de tre vårdnämnderna. Enligt lagen
(1996:786 ) är vårdgivaren fysisk eller juridisk person som bedriver hälso - och
sjukvård. Inom all hälso- och sjukvård skall det finnas en verksamhetschef som ansvarar
för att tillgodose hög säkerhet och kvalitet i hälso- och sjukvården. I varje kommun skall
det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska – MAS vars uppgifter är lagreglerad
och i huvudsak avser tillsyn av medicinsk kvalitet och säkerhet. Omvårdnadsansvarig
sjuksköterska är utsedd att vara ansvarig för patientens omvårdnad.
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Eftersom Gotlands kommun inte arbetat efter ädelreformen har endast de s.k.
sjukhemmen haft sjuksköterskor anställda i äldre- och handikappomsorgen. Vid övriga
särskilda boendeformer (servicehus, ålderdomshem) har primärvårdens
distriktssköterskor varit omvårdnadsansvariga. För närvarande pågår en omorganisation
inom samtliga tre vårdförvaltningar så att samtliga särskilda boenden har
omvårdnadsansvariga sjuksköterskor anställda. Först 1997 infördes MAS-funktionen
med en utsedd person i respektive Gotlands norra och södra vårdförvaltning. Visby
vårdförvaltning införde MAS-funktionen april 2000. Organisationen för
verksamhetschef enligt HsL är beskrivet i avsnitt 2.3 Ledarskap. Äldre- och
handikappomsorgen har valt olika titlar för sina chefer längst ut i linjen.
Arbete pågår att klargöra ansvarsfördelning mellan MAS, verksamhetschef enligt HsL,
områdeschef (verkställande chef utan ansvar enligt HsL) och omvårdnadsansvariga
sjuksköterskor. En heltids årsarbetande sjuksköterska ansvarar för 30 individer i särskilt
boende, vilket innebär att en sjuksköterska ansvarar för ett "hus ". Viss hänsyn tas till
geografiska avstånd- samt större ansvarsområden - kväll- helg och natt.
Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan delegera hälso- och
sjukvårdsuppgifter till baspersonal inom socialtjänstens äldre- och handikappomsorg.
Baspersonal som får delegation (exempelvis överlämnande av läkemedel, insulinpenna,
dokumentation, adl-träning) är hälso- och sjukvårdspersonal med de ansvarslagar som
gäller för dessa. Svårigheter finns att hinna med uppföljning av delegationer.
Sjukgymnaster och arbetsterapeuter är i huvudsak organiserade inom primärvården.
Läkarresurserna har för särskilt boende varit primärvårdens ansvar. Under hösten 1999
har Gericenter (länsvårdnämnden) anställt fyra geriatriker. Diskussioner pågår om deras
ansvar för läkarinsatser i samtliga särskilda boenden.
Hälso- och sjukvårdspersonalen har även ett ansvar att informera, handleda, stödja
baspersonalen i omvårdnadsarbetet.
Läkemedelshantering i särskilt boende
Ny föreskrift från socialstyrelsen (SOSFS 2000:1) har stramat upp hanteringen, vilket
innebär att delegeringsmöjligheterna har minskat. Arbete pågår att ta fram lokala
anvisningar.
Dokumentation
Dokumentation och journalföringsplikt av vård/omvårdnad ansvarar sjuksköterskan för
inom särskilt boende. Datasystem saknas för dokumentation av omvårdnadsjournalen.
Dessutom brister det i datakommunikationen mellan olika särskilda boenden.
Utvecklingsbehov
För att arbeta som omvårdnadsansvarig sjuksköterska krävs bred kompetens, flexibilitet
och samarbetsförmåga. Fortbildning behövs framöver om geriatrik och gerontologi,
dokumentation, förskrivningsrätt angående kostnadsfria förbrukningsartiklar,
omvårdnad, handledning, samtalsmetodik, lagstiftning och kvalitetssäkringsarbete.
Baspersonalen behöver utbildning och fortbildning inom området hälso- och sjukvård
vilket närmare beskrivs i avsnitt 2.10 Personal.
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Kvalitet i hälso- och sjukvård.
All hälso- och sjukvård skall omfattas av system för planering, utförande, uppföljning
och utveckling av kvaliteten i verksamheten. Kvalitetssystem regleras i 31§ HSL och
SOSFS 1996:24. Det är verksamhetschefens ansvar. Stora behov finns av att ta fram ett
kvalitetssystem för varje särskilt boende. I planeringen av kvalitetssystem bör
samordning ske med kvalitetsarbetet för socialtjänsten (se avsnitt 2.2).
Hälso- och sjukvård i ordinärt boende
Ädelreformen gav vissa kommuner möjlighet att även ansvara för hemsjukvården. Inom
äldre- och handikappomsorgen. Inom Gotlands kommun har primärvården ansvaret för
sjukvården i det ordinära boendet. Primärvården kommer från och med den 1 juli 2000
att ingå i den nya hälso- och sjukvårdsnämnden.
Mål – krav och förväntninar i olika styrdokument
Följande paragrafer 1-2, 18 – 21, 24, 27, 28 – 31 §§ i hälso- och sjukvårdslagen styr
de medicinska insatserna i i äldre- och handikappomsorgen. Samt övrigt gällande lagar
och föreskrifter för området.
Mål i nationella handlingsplanen – ha tillgång till vård och omsorg.
Gotlands kommuns inriktnings- och effektmål.

Strategier
Klargöra och genomföra ansvarsfördelning mellan medicinskt ansvarig sjuksköterska,
verksamhetschef, områdeschef och omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Ta fram rutiner för att informera, handleda och stödja baspersonal i omvårdnadsarbete.
Följa upp delegationer.
Ta fram plan för fortbildning till sjuksköterskor.
Ta fram plan för kvalitetsarbetet.
Förbättringsmål
Klarlagd och genomförd ansvarsfördelning finns senast januari 2001.
Rutiner finns för information, handledning och att stödja baspersonal i
omvårdnadsarbete under 2001.
Delegationer följs kontinuerligt upp.
Plan för fortbildning till sjuksköterskor inom särskilt boende finns under 2001.
Plan för kvalitetsarbetet inom särskilt boende finns under 2002.

2.17

Vård och omsorg i livets slutskede

Gotlands kommun ska ge individuellt anpassad vård i livets slutskede utifrån den
enskildes behov. Syftet skall vara att lindra/eliminera lidandet i alla former, fysiskt,
psykiskt, socialt och andligt samt ge den enskilde vård och omsorg utifrån dennes
önskemål och behov liksom anhöriga/närståendes behovs av omtanke och hänsyn.
Gotlands kommun vill att ingen ska behöva dö ensam När någon avlidit skall
uppgifterna fullföljas med respekt och värdighet för den avlidne. De efterlevande skall
visas hänsyn och omtanke.
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Nuläge
Regeringens riktlinjer för prioriteringar i vården innebär bl a att palliativ vård i livets
slutskede sätts i den första prioriteringsgruppen av fyra.
(Prop.1996:97:60).
Döden och döendet är en naturlig del av livet liksom födelsen. Det är därför viktigt att
den personal som vårdar svårt sjuka människor kan se döden som något naturligt.
För att kunna vårda de svårt sjuka och stödja anhöriga/ närstående måste personalen
själva ha en inre trygghet. De måste bearbeta sina egna känslor och våga prata om dem
och vara lyhörd för den enskildes behov. Hur mycket man än vill göra finns det inte
alltid svar på alla frågor och man kan inte hjälpa människor oavsett hur mycket
sjukvårdsresurser som sätts in. Medmänsklighet är en nödvändig bas i denna vård.
Personalen skall ha ett öppet ärligt och rakt förhållningssätt och så långt det är möjligt
fråga efter den enskildes önskemål. Det är många gånger psykiskt pressande att vårda
svårt sjuka människor och det är därför nödvändigt att personalen får stöd. Det bästa
stödet är arbetskamraterna, men att få tala med någon utanför gruppen, att få
handledning enskilt eller i grupp är också nödvändigt.
Vissa människor är i stort behov av kontakt och närhet medan andra kan söka ensamhet
samt att få vara i fred med sina tankar. En del andra kan inte trots fysisk närhet nå den
kontakt som de önskar. Smärtfrihet är ett annat behov hos den enskilde. Förutom det
fysiska lidandet skapar smärta ångest. En god smärtbehandling är därför väsentligt för
att kunna uppleva en avspänd sista tid.
Sociala kontakter och andlig vård skall kunna erbjudas. Hjälpen skall finnas där man är,
ingen skall behöva flytta mellan olika boende och sjukhus i onödan. Ingen skall behöva
dö ensam.
Det är viktigt att de anhöriga/närstående känner att deras närvaro är betydelsefull.
Personalen bör ta initiativ till samtal med anhöriga, som måste få ta tid.
De lagar och förordningar som gäller i samband med dödsfall ger ett stort utrymme att
handla efter den enskildes och anhörigas önskan.
I förslag till inriktningsmål för Gotlands norra vårdnämnd för år 2000 - 2001 har skrivits
in citat: ” Verksamheten ska upprätthålla och säkra kvalitén enligt antagna riktlinjer för
vård i livets slutskede.”
Det saknas i övrigt kommunala mål för vård och omsorg i livets slutskede.
Mål – krav och förväntningar i olika styrdokument
SoL §7 a och 19 HSL §§1-2 samt § 18
Riktlinjer Vård i livets slutskede- Gotlands norra vårdnämnd.
Nationella handlingsplanen - få avsluta livet i frid och värdighet.

Strategier
Prioritera vård och omsorg för personer i livets slutskede.
Utveckla insatsens kvalitet i vård och omsorg i livets slutskede.
Ge olika former av stöd och handledning till personal angående krishantering.
Fortbilda och kompetensutveckla personalen.
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Förbättringsmål
Anhörigstöd (se avsnitt 2.13).
Gemensamma riktlinjer finns för vård och omsorg i livets slutskede under 2001.
Personalen har utbildning i etik och förhållningssätt under 2002.

2.18

Resurs- och utvecklingscentra

Gotlands kommun vill att äldre- och handikappomsorgen har etablerat samarbete med
något eller några forskning/utvecklingscentra. Möjligheter och förutsättningar finns för
personal inom området att medverka i projekt för kompetens- och
verksamhetsutveckling.
Nuläge
Arbete pågår med att ta fram underlag och förslag till en forsknings- och
utvecklingsenhet inom kommunen. Ett förslag väntas föreligga under hösten 2000. Inom
äldre- och handikappomsorgen finns behov av metoder för uppföljning, utvärdering och
verksamhetsutveckling med forskningsanknytning/samarbete. Behoven av kunskap är
stora. Utifrån nationella handlingsplanen har möjlighet givits att söka stimulansmedel
för forsknings- och utvecklingsarbeten. Regionala äldrecentra är under uppbyggnad.
Inom handikappområdet finns flera regionala forskningscentra.
Behov finns dels av att kartlägga områden inom äldre- och handikappomsorgen som
skulle vara angelägna att metodiskt utveckla samt dels vilket/vilka centra som
kommunen skulle kunna ingå avtal med. Deltagande i forsknings- och
utvecklingsprojekt skulle kunna vara en del av kompetensutveckling inom
verksamheterna.
Mål- krav och förväntningar i olika styrdokument
Socialtjänstlagen 7 a § -God kvalitet.

Strategier
Samverka med forsknings- och utvecklingscentra.
Integrera forsknings- och utvecklingsarbeten i övrigt verksamhets- och
kvalitetsutvecklingsarbete.
Förbättringsmål
Det finns underlag för behov av verksamhetsutveckling under 2002.
Befintliga FOU-enheter för äldre- och handikappomsorgens verksamhetsfält är
kartlagda under 2004.
Möjligheter att ingå avtal med någon/några Fou-enheter är undersökta under 2005.
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2.19

Uppföljning

Gotlands kommun vill ha återkommande uppföljning och utvärdering av
kvalitetssystemets olika delar. Gotlands kommun vill att det finns system för
egenkontroll av verksamheten och att återföring sker till alla nivåer i organisationen.
Rutiner finns för genomförda förbättringsåtgärder. Årsredovisning och uppföljning
samt utvärdering av kvalitetssystemet är integrerat.
Nuläge
Vårdförvaltningarna har olika modeller för verksamhetsplanering och
verksamhetsberättelser. Vissa nyckeltal finns framtagna för verksamhetsområdet. Behov
av utveckling av nyckeltal finns. Under avsnitt 2.1 Mål och styrdokument redogörs för
behovet av gemensamma kvalitetsmål och effektmål. Bland annat för att kunna följa
upp, jämföra och analysera verksamheter. Även för att få beslutsunderlag. Idag saknas
rutiner för uppföljning av verksamhet och kvalitet.
Avdelningscheferna inom äldre- och handikappomsorgen tog under 1999 fram en
modell för strategisk planering och omvärldsanalys.
I ett kvalitetssystem bör ingå rutiner för egenkontroll, återföring till olika nivåer i
organisationen samt rutin för dokumentation av genomförda förbättringsåtgärder.
Nationellt efterfrågas statistik som är framtagen på samma grunder. Förslag finns på
nationell nivå att ta fram en modell med individdata för äldre- och handikappomsorgen.
Mål – krav och förväntningar i olika styrdokument

Allmänna råd om Kvalitetssystem SOSFS 1998:8……….angående egenkontroll,
uppföljning, erfarenhetsåterföring, dokumentation och spårbarhet.

Strategier
Ta fram gemensamma nyckeltal för verksamhetsområdet.
Följa upp förbättringsplanen årligen.
Förbättringsmål
Äldre- och handikappomsorgen har gemensamma nyckeltal för verksamhet och kvalitet
i Gotlands kommun under 2002.
Förbättringsplanen har följts upp årligen under 2001-2005.
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Omvärldsanalys och utvecklingstendenser
Nedan beskrivs nu vissa faktorer i omvärlden som påverkar eller kommer att påverka
äldre- och handikappomsorgen.
Befolkningsutveckling

< 64 år

1990
47 008

2000
47 526

2001
47 513

2002
47 527

2003
47 490

2004
47 333

2005
47 144

> 65 år

10 100

10 373

10 456

10 494

10568

10 715

10 878

+ 273
(+ 17%)

+ 83

+ 38

+ 74

+ 147

+ 163

> 80 år
> 90 år

2 572
279

3 114

3 221

3 257

3 290

3 273

3 281

+ 542
(+ 12%)

+ 107

+ 36

+ 33

- 17

+8

507

516

469
+ 190
(+ 40%)

+ 38

531

+9

+ 15

539

553

+8

+ 14

En minskning kommer att ske av antalet personer under 65 år under åren 2000-2005.
Ökningen av antalet personer över 80 år mellan åren 1990-2000 har varit 17 %.
Mellan åren 2000-2005 beräknas en ökning ske med 5 %.
Ökningen av antalet personer över 90 år mellan åren 1990 – 2000 har varit 40%.
Mellan åren 2000-2005 beräknas en ökning ske med 15%.
De största ökningarna i åldrarna över 80 år beräknas ske efter 2010- 2015.
Befolkningsutvecklingen i de högre åldersgrupperna påverkas av ett flertal olika
faktorer bland annat hälsoutvecklingen, medicinska faktorer och läkemedel.

Förändringar i befolkningens ålderssammansättning decenniesvis
RUE

0 – 18
19 – 64
65 >
80 >
Totalt

1990
2000-02Gotl. antal 28 Gotl.

Diff. 1990
Riket

2010
Gotl.

14321
32687
10100
2572
57108

1%
4%
0
24%
3%

- 12%
0%
15%
7%
0%

-4%
3%
2%
20%
1%

Diff. 200002-28
Riket
- 6%
1%
13%
9%
2%

2020
Gotl.

Diff. 2010
Riket

- 3%
- 8%
23%
12%
-1%

- 4%
- 1%
33%
15%
4%

Citat ur Långtidsutredningen 1999/2000 s.99:
Färre personer i åldrarna 16-64 år gör att utbudet av arbetskraft på sikt kommer att
minska. En åldrande befolkning ökar efterfrågan på offentligt producerade
välfärdstjänster, främst sjukvård och äldreomsorg.
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Prognos andelen 65 år och äldre samt 80 år och äldre av befolkningen i jämförelse
Gotlands kommun och Riket (Enligt huvudalternativet i Omvärldsanalysen)
Andel 65 år >
Gotland %
Riket %
år 2000
år 2005
år 2010
år 2015
år 2020
år 2025

18
19
21
24
26

Andel 80 år >
Gotland %
Riket %

15
15
17
19
20
21

6
6
6
6
7

4
4
4
4
4
6

Enligt denna prognos av befolkningsutvecklingen kommer Gotlands kommun att ha en
större andel äldre personer än riket i genomsnitt. Den stora ökningen kommer framåt år
2010. Detta ställer särskilda krav på samordnad och långsiktig planering - nu.
Det finns en tendens som talar för att en viss inflyttning sker till Visby, vilket påverkar
Visby vårdnämnds planering.
Kundförändringar
Antalet personer över 80 år samt över 90 år ökar. De personer som får olika
stödinsatser från äldre- och handikappomsorgen har mer omfattande och komplexa stöd,
vård och omsorgsbehov. Allt fler personer i behov av stöd, vård och omsorg önskar bo
kvar i sina egna bostäder.
Större krav på ställs på information, inflytande och delaktighet i beslut och planering av
insatser i den enskilde personens vardag. Livssituationerna ser olika ut för var och en i
behov av samhällets stöd. En ökad andel är ensamboende. Närstående är ofta boende
utanför Gotland.
Äldre och funktionshindrade personer kommer allt mindre att ses som homogena
grupper med likartade behov.
Lagändringar - förändringar i socialtjänstlagen
Under 1998 förändrades vissa delar i socialtjänstlagen. De innebär bland annat att
kommunerna på olika sätt genom stöd och avlösning bör underlätta för dem som ger
stöd till närstående som är äldre, långvarigt sjuka och/eller som har funktionshinder (5 §
socialtjänstlagen). Enligt ett senare förslag i socialtjänstutredningens slutbetänkande
(SOU 1999:97) kommer kommunens skyldighet att stödja anhöriga/närstående att
skärpas. I nuläget är det oklart hur många närstående som är i behov av olika former av
stöd och avlösning. En kartläggning genomförs under våren 2000.
En ny bestämmelse infördes i socialtjänstlagen (7a §) att insatserna i socialtjänsten skall
vara av god kvalitet samt att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande
skall utvecklas och säkras. Dessutom betonades att det skall finnas personal med
lämplig utbildning och erfarenhet. Som en vägledning för kvalitetsarbetet finns
Allmänna Råd från socialstyrelsen (SOSFS 1998:8 Kvalitetssystem för äldre och
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funktionshindrade). Detta innebär bland annat ökade krav på att beskriva
verksamheten, sätta upp mål som går att utvärdera och följa upp.
En ny möjlighet gavs för äldre och funktionshindrade personer i behov av hemtjänst
eller särskilt boende att efter beviljat biståndsbeslut flytta till annan kommun (6 h §
socialtjänstlagen). Det innebär att kommunen är skyldig att ta emot personer som vill
flytta till Gotland om de har ett dokumenterat behov av hemtjänst eller särskilt boende.
Ökade krav infördes på kvaliteten i dokumentation (51, 52 §§ socialtjänstlagen) både
vad gäller utredningsfas och verkställighetsfas.
Enligt 71 a § socialtjänstlagen infördes en skyldighet att anmäla missförhållanden.
Bland utvecklingsbehoven är det särskilt angeläget att utveckla systematiskt
kvalitetsarbete, uppsökande verksamhet, samhällsplanering, kompetensutveckling,
ledarskapet, individuellt inriktade arbetssätt, flexibla hemtjänst-stödinsatser.
Under hösten väntas en proposition med förslag till vissa förändringar i
socialtjänstlagen.
Samhällsservice
Samhällsservicen vad gäller affärer, banker och postservice minskar både på norra och
södra Gotland vilket påverkar äldre och funktionshindrade personers möjlighet att
kunna bo kvar i sitt eget boende och därmed möjligheten till ett självständigt liv.
Konsekvenserna blir ett ökat ansvar för äldre- och handikappomsorgen att på olika sätt
stödja
Samhällets stöd i boende
Möjligheter till bostadsanpassning, bostadsbidrag och seniorboende påverkar behovet
av särskilt boende inom socialtjänstens äldre- och handikappomsorg. Flertalet personer
kommer att vilja bo kvar i sina egna hem varför utvecklingen av dessa stödformer är
angelägna.
Tillgänglighet
Ett handlingsprogram för handikappfrågor antogs av kommunfullmäktige april 1997.
Förslag till åtgärder är beskrivna som rör ett flertal olika samhällsområden inom
kommunen.
Varje nämnd har sitt ansvar för genomförande.
Nationella handlingsplaner
Riksdagen antog nationella handlingsplanen för äldrepolitiken juni 1998.
Under hösten 1999 kom slutbetänkandet av Utredningen om bemötande av personer
med funktionshinder (SOU 1999:21). Förslaget till nationell handlingsplan för
handikappolitiken – propositionen 1999/2000 Från patient till medborgare presenterades
mars 2000. Gemensamt för dessa handlingsplaner är att äldre och funktionshindrade
personer bör ses som medborgare och en värdefull resurs. Allt större krav kommer att
ställas på tillgänglighet av lokaler, information, verksamhet och kommunikationer.
Allt större krav och förväntningar ställs på att verksamheterna inom äldre- och
handikappomsorgen är flexibla och kan anpassas efter individen. Det är nödvändigt att

3

Bakgrundsfakta
Del 3
individualisera insatser och verksamheter. Samt att förändra synsättet på äldre och
funktionshindrade personer som ett kollektiv eller homogen grupp till ett individ- och
medborgarperspektiv.
Internkommunala verksamhetsförändringar
God kvalitet i äldre- och handikappomsorgen förutsätter att socialtjänsten har en
fungerande samverkan mellan sina egna verksamheter och med andra myndigheter och
organisationer i och utanför kommunen.
Det är angeläget att den kunskap om människors livsvillkor som socialtjänsten besitter
tas tillvara och används i samhällsplaneringen. För att kunna erbjuda människor vård
och omsorg där de själva väljer att bo ställer också krav på andra verksamheter och
deras behov av utveckling.
Akutsjukvården har blivit en allt effektivare verksamhet med de kortaste vårdtiderna i
landet. Detta ställer omfattande krav på äldre- och handikappomsorgens verksamhet.
Äldre- och handikappomsorgen har hittills försökt anpassa sig när det gäller planering
för att kunna ge människorna möjlighet till vård och omsorg i hemmet eller i särskilt
boende. Det har blivit allt svårare att hinna ta fram underlag för att besluta om
lämpligast stöd och att verkställa biståndsbeslut till särskilt boende.
Samverkan med psykiatrin fungerar bra i Visby, men behöver utvecklas på norra och
södra Gotland. Bristerna handlar om tillgänglighet och medverkan från läkare och
sjuksköterskor i handledningssyfte.
Behov föreligger av att klargöra hälso- och sjukvårdens ansvar mot äldre- och
handikappomsorgen samt ansvar och roller för samverkan.
Kommunikationer
Det är idag påtagliga svårigheter att kunna ta sig mellan glesbygd och tätort. Detta ger
svårigheter att inom rimlig tid kunna resa fram och åter. Begränsningar i färdtjänstlagen
gör att det blir ytterligare svårigheter att kunna få beviljad färdtjänst på grund av
sociala konsekvenser. Konsekvensen blir att resor istället beviljas enligt
socialtjänstlagen. Arbetet kring samreseutredningen genererar förhoppningsvis en
förändring av detta.
Avgifter
Avgiftssystem som är skäligt för individen kan påverka intäktsfinansiering och
inkomster för kommunen. En proposition väntas under våren 2000.
Personal
För att möta ökade krav på kvalitet, delaktighet, individuella finns behov en samordnad
långsiktig plan för kompetensutveckling och personalförsörjning.
Rekryteringsproblem föreligger redan för chefer, biståndshandläggare, baspersonal,
sjuksköterskor. Olika utredningar beskriver svårigheter framöver att kunna få
kompetent personal med tanke på ett stort antal kommande pensionsavgångar, att få
personer söker utbildning inom vård och omsorg och att det samtidigt blir färre antal
personer i arbetsför ålder. Värderingar och attityder till arbete inom äldre- och
handikappomsorg påverkar också.
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Långtidsutredningen 1999/2000 påtalar vikten av att behålla personal kvar i arbetslivet
till pension och ev längre. Detta kommer att kräva anpassning inom bland annat äldreoch handikappomsorgen. Prognoser om allt färre personer i yrkesför ålder kommer att
kräva bättre stöd till personalen för att möjligggöra att kunna arbeta kvar till pension
och eventuellt längre.
Konkurrensprogram
Gotlands kommun har beslutat om ett konkurrensprogram för kommunen.
Nämnderna avgör vilka verksamheter som kommer att konkurrensutsättas. Detta
kommer ställa krav på resurser för beställarkompetens samt uppföljning och
utvärdering.
IT
IT-utvecklingen kommer troligen att påverka möjligheter att exempelvis göra olika
inköp elektroniskt, bättre tillgänglighet av information samt personalens möjligheter till
dokumentation. I om-nybyggnader av särskilt boende behövs nu och framöver tas
hänsyn till möjligheten att installera datorer med internet uppkoppling. Utvecklingen är
beroende av utbyggnad, resurser och utbildning. Framöver kommer hänsyn behöva tas i
planering till att personer som äldre- och handikappomsorgen möter av olika skäl inte
kan använda IT-tekniken.
Omvärld framöver
Ovanstående beskrivning av faktorer i omvärlden som på ett eller annat sätt påverkar
äldre- och handikappomsorgen är endast delar av det som nu är överblickbart.
Utredningar och forskning pågår om konsekvenser av förändringar i demografin,
hälsoutveckling, förändringar i arbetsliv, förändringar i livsstil och värderingar. Idag är
det svårigheter att få fram jämförbara data inom välfärdssektorn som även kan användas
på kommunnivå.
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Mål och styrdokument
Mål och principer i socialtjänstlagen för äldre- och
handikappomsorgen
Socialtjänstlagen är det huvudsakliga styrdokumentet för verksamheten äldre- och
handikappomsorg.
3 § SoL

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får
det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar innebär ingen
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

5 § SoL

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med
levnadsförhållanden i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och
enskilda främja goda miljöer i kommunen, informera om socialtjänsten i
kommunen, genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja
förutsättningarna för goda levnadsförhållanden, svara för omsorg, service,
upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till
familjer och enskilda som behöver det.
Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som
vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har
funktionshinder.
Rätten till bistånd

6 § SoL

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (annat bistånd)
på de villkor som anges i 6 b – 6 f §§”

6 a § SoL

Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes resurser att
leva ett självständigt liv.

6 f § SoL

Med annat bistånd avses hjälp i hemmet samt särskilt boende för service
och omvårdnad för äldre eller bostad med särskild service för
funktionshindrade.

6 g § SoL

Socialnämnden får ge bistånd i annan form än eller utöver vad som följer
av 6 b och 6 f §§ om det finns skäl för det.

6 h § SoL

En person som önskar flytta till en annan kommun, men till följd av
ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov
av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta si där
utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, får hos den
kommunen ansöka om sådana insatser som avses i 6 f §. En sådan ansökan
skall behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen.
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Det förhållandet att sökandens behov är tillgodosedda i hemkommunen får
inte beaktas vid prövning enligt första stycket.
På begäran av inflyttningskommunen är hemkommunen skyldig att bistå
den förra kommunen med den utredning som kan behövas för bedömning
av ansökan.
Samhällsplanering
7 § SoL

Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen skall bygga på
nämndens sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka
utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden
skall också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer
utformas så att de blir lätt tillgängliga för alla.
Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder
vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn
och ungdom, äldre och andra grupper som har behov av samhällets
särskilda stöd. Socialnämnden skall i sin verksamhet främja den enskildes
rätt till arbete, bostad och utbildning.
Kvalitet

7 a § SoL

Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För utförande av
socialnämndens uppgifter skall det finnas personal med lämplig utbildning
och erfarenhet.
Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas
och säkras. För insatser in omsorgen för äldre människor eller människor
med funktionshinder får regeringen, eller den myndighet som regeringen
bestämmer, meddela sådana föreskrifter som behövs till skydd för
enskildas liv, personlig säkerhet eller hälsa.
Uppsökande verksamhet

8 § SoL

Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om
socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är
lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och
med organisationer och andra föreningar.
Grundläggande inriktningen för verksamheter för äldre personer

19 § SoL

Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva
och bo självständigt och under trygga förhållanden och med respekt för
deras självbestämmande och integritet.

20 § SoL

Socialnämnden skall verka för att människor får goda bostäder och ge dem
som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen skall inrätta särskilda särskilda boendeformer för service och
omvårdnad för äldre människor med behov av särskilt stöd.
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20a § SoL

Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i
kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa
om socialtjänstens verksamhet på detta område.
Kommunen skall planera sina insatser för äldre. I planeringen skall
kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och
organisationer.
Grundläggande inriktning för personer med funktionshinder

21 § SoL

socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller
andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att
delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull
sysselsättning och att han får bo på ett sätt som är anpassat efter hans
behov av särskilt stöd.
Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till
följd av sådana svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant
boende.

21a § SoL

Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i
kommunen för med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin
uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta
område.
Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och
psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med
landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.
Handläggning av ärenden

50 § SoL

Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom
ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som
kan föranleda någon åtgärd av nämnden.
Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett
ärendes avgörande skall tillvaratas på ett betryggande sätt.

51 § SoL

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut
om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras.
Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet
samt faktiska omständigheter av betydelse.
Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att
den som är obehörig inte får tillgång till dem.
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52 § SoL

Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet.
Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra
anteckningar som förs om honom. Om den enskilde anser att någon
uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas.

53 § SoL

I ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon
enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen
(1986:223)
14 § första stycket om parts rätt att meddela sig muntlig,
16 och 17 §§ om en parts rätt att få ta del av uppgifter,
20 § om motivering av beslut
26 § om rättelse av skrivfel eller liknande.
Bestämmelserna i 16 och 17 §§ förvaltningslagen gäller dock inte
uppgifter som rör någon annan sökande i ett ärende om ett sådant boende
som avses i 20 § andra stycket eller 21 § tredje stycket eller om någon
annan social tjänst. Vad som sägs i första stycket gäller också när det är
fråga om en ansökan eller yttrande till en annan myndighet i ett mål eller
ärende som rör myndighetsutövning mot enskild hos denna.

55 § SoL

71 a § SoL

Den som enligt vad som sägs i 54 § skall ges tillfälle att yttra sig enligt
17 § förvaltningslagen har rätt att få företräde inför nämnden, om inte
särskilda skäl föranleder annat. Den som ges tillfälle att yttra sig skall
underrättas om sin rätt att få företräde inför nämnden.
Anmälan om missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade
Var och en som är verksam inom omsorger om äldre människor eller
människor med funktionshinder skall vaka över att dessa får god
omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som
uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i
omsorgerna om någon enskild skall genast anmäla detta till
socialnämnden. Om inte missförhållandet utan dröjsmål avhjälps, skall
nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten.

Vägledande principer som beskriver kvalitetskrav
TRYGGHET och VALFRIHET
Enskilde skall känna sig trygg med de insatser som ges av personalen, att man får den
hjälp man behöver, att personalen kommer på utsatt tid, att personalen har kompetens
för uppgiften, att personalen kan bedöma när man behöver ytterligare hjälp. Den
enskilde skall även kunna välja att bo kvar hemma eller ansöka om särskilt boende.
SJÄLVBESTÄMMANDE och INTEGRITET
Dessa principer är en ledstjärna för arbetet inom äldre- och handikappomsorgen i mötet
med den enskilde. Detta kräver att insatserna individualiseras och utgår ifrån varje
individs egna förutsättningar och behov. Att kunna bestämma över dygnsrytm,
utevistelse och innehållet i vardagen.
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KONTINUITET
Insatserna ska ges med person-omsorgs- och tidskontinuitet. Med personkontinuitet
menas att personalen är väl känd och att så få personer som möjligt svarar för de
individuella insatserna.
Med omsorgskontinuitet menas att kommunikationen i arbetslagen fungerar så att
personalen vet vilka, hur och när insatserna ska utföras. Med tidskontinuitet menas att
den enskilde vet när personalen kommer och om förändringar sker. Individuella planen
är ett hjälpmedel för att nå kontinuitet.

Hälso – och sjukvårdslagen
(1982:763)
Följande lag paragrafer berör kommunal hälso- och sjukvård
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:49

Inledande bestämmelser
1 § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga,
utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör även
sjuktransporter samt att ta hand om avlidna.
I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:567).
Mål för hälso- och sjukvården
2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde
och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälsooch sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).
Krav på hälso- och sjukvården
2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.
Detta innebär att den skall särskilt
1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och
behandlingen,
2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i
samråd med patienten. Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall,
om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt
hälsotillstånd. Lag (1998:1659).
2 b § Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om
de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Om informationen inte
kan lämnas till patienten skall den i stället lämnas till en närstående till patienten.
Informationen får dock inte lämnas till patienten eller någon närstående om det finns
hinder för detta i 7 kap. 3 eller 6 § sekretesslagen
(1980:100) eller i 2 kap. 8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Lag (1998:1660).
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2 c § Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig
till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att
förebygga sjukdom eller skada. Lag (1998:1660).
2 d § När någon har avlidit, skall hälso- och sjukvårdens uppgifter fullgöras med respekt
för den avlidne. De efterlevande skall visas hänsyn och omtanke. Lag (1998:1660).
2 e § Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och
den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges. Lag (1998:1660).
Kommunens ansvar
18 § Varje kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som bor i en sådan
boendeform eller bostad som avses i 20 § andra stycket och 21 § tredje stycket
socialtjänstlagen (1980:620) eller som efter beslut av kommunen bor i sådan särskild
boendeform som avses i 69 § första stycket 2 samma lag. Varje kommun skall även i
samband med dagverksamhet, som omfattas av 10 § socialtjänstlagen, erbjuda en god
hälso- och sjukvård åt dem som vistas där.En kommun får även i övrigt erbjuda dem
som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).
En kommun får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som kommunen
ansvarar för enligt denna lag. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock
inte med stöd av denna bestämmelse överlämnas till ett bolag, en förening, en
samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ. Lag (1997:316).
18 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet skall kommunen ge den som omfattas av sådan
hälso- och sjukvård som avses i 18 § första-tredje styckena möjlighet att välja det
alternativ som han eller hon föredrar. Kommunen skall erbjuda den valda behandlingen
om det med hänsyn till den aktuella
sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.
Den enskilde har inte rätt till behandling utanför den kommun inom vilken han eller hon
är bosatt, om denna kan erbjuda en behandling som står i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag (1998:1660).
18 b § Kommunen skall i samband med sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 §
första--tredje styckena erbjuda även habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för
funktionshindrade.
Landstinget får även utan samband med överlåtelse av ansvar för hälso- och sjukvård
enligt 18 § träffa överenskommelse med en kommun inom landstinget om att
kommunen skall ha ansvar för hjälpmedel för funktionshindrade. Vad som sägs i 3 a §
tredje stycket gäller även i fråga om
habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för funktionshindrade som ombesörjs av en
kommun. Lag (1998:1660).
18 c § Kommunen skall i samband med hälso- och sjukvård enligt 18 § första stycket
tillhandahålla förbrukningsartiklar på sätt anges i 3 c §. Beträffande behörigheten att
förskriva förbrukningsartiklar som avses här gäller vad som föreskrivs i 3 c §. Lag
(1998:1660).
20 § Kommunen skall planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i
befolkningens behov av sådan vård. Planeringen skall avse även den hälso- och
sjukvård som erbjuds av privata och andra vårdgivare. Lag (1995:835).
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21 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall kommunen
samverka med samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare. Lag (1995:835).
Nämnder
22 § Ledningen av kommunens hälso- och sjukvård utövas av den eller de nämnder som
kommunfullmäktige enligt 4 § socialtjänstlagen (1980:620) bestämmer. I en kommun
som inte ingår i ett landsting utövas ledningen av den hälso- och sjukvård som avses i
18 § första eller andra stycket i enlighet med 10 §. Lag (1992:567).
Personal
24 § Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer skall det finnas en
sjuksköterska som svarar för
1. att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det,
2. att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för
patienterna,
3. att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och
sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av
eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Om ett
verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en
sjukgymnast eller en arbetsterapeut fullgöra uppgifter som sägs i första stycket.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även en kommun, som inte ingår i ett
landsting, om det i en sådan hälso- och sjukvårdsverksamhet som sägs i 18 § första eller
andra stycket inte finns någon läkare. Lag (1992:567).
25 § Regeringen bemyndigas att meddel föreskrifter om behörighet till tjänster inom
kommunernas hälso- och sjukvård och om tillsättning. Regeringen får överlåta åt
Socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter. Lag (1992:567).
26 b § Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering,
Patientansvarig läkare
27 § Om det behövs med hänsyn till patientsäkerheten, skall för patienten utses en
patientansvarig legitimerad läkare. Lag (1996:787).
Ledningen av hälso- och sjukvård
28 § Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Lag
(1996:787).
29 § Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för verksamheten
(verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård
och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig
kompetens och erfarenhet för detta. Ansvaret för ledningsuppgifter rörande den
psykiatriska
tvångsvården utövas av en läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare). Är
verksamhetschefen inte en läkare med sådan kompetens, fullgörs dessa uppgifter av en
särskilt utsedd chefsöverläkare. Ansvaret för ledningsuppgifter rörande tvångsisolering
enligt
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smittskyddslagen (1988:1472) utövas av en läkare med specialistkompetens
(chefsöverläkare). Är verksamhetschefen inte en läkare med sådan kompetens, fullgörs
dessa uppgifter av
en särskilt utsedd chefsöverläkare eller av en befattningshavare som förordnats enligt 50
a § smittskyddslagen.Lag (1998:533).
30 § Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten
som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
Lag (1996:787).
Kvalitetssäkring
31 § Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras.Lag (1996:787).
Underrättelseskyldighet
31 a § Om en nämnd som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt 10 eller 22 §
i sin verksamhet iakttagit något som tyder på att nya medel används för
missbruksändamål
eller att ändringar sker i missbruksmönster av kända medel, skall nämnden utan
dröjsmål anmäla detta till Folkhälsoinstitutet. Lag (1982:763).

Mål i nationella handlingsplanen
Nationella mål och inriktning för äldrepolitik och äldreomsorg fastslogs av riksdagen
juni 1998. Till grund för dessa mål ligger FN:s deklaration1991 för äldre personer oberoende - deltagande - vård - självförverkligande samt värdighet. Dessa principer är
anpassade till svenska språkbruk.
Nationella målen skall ge en inriktning av framtida äldrepolitiken och äldreomsorgen.
Äldrepolitiken berör ett flertal olika myndigheter, förvaltningar i kommunerna och
organisationer. Nedan används de nationella målen som utgångspunkt för kommunens
handlingsprogram för äldre- och handikappomsorg.
Äldre skall kunna leva ett aktivt liv och han inflytande i samhället och över sin
vardag
Inflytande som boende, patient, mottagare av hemtjänst och i motsvarande situationer.
Samverkan med pensionärsorganisationerna.
Äldre skall kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
Kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatser i form av omsorg, service,
rehabilitering och vård skall inriktas på att stödja den enskildes oberoende. Den som blir
beroende av insatser från äldre- och handikappomsorg och hälso- och sjukvård skall ges
möjlighet att påverka sitt liv och sin vardag.
Inte behöva flytta på grund av förändrad livssituation, funktionshinder eller sjukdom.
Bostäderna bör från början, vid nybyggnad eller ombyggnad anpassas till människor
med funktionshinder. Den som önskar skall få bo kvar i sitt eget hem.
Kunna röra sig i bostadsområden, på gator och med kollektivtrafiken.
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Äldre skall kunna bemötas med respekt
Inte diskrimineras på grund av sin ålder. Alla människor skall behandlas rättvist, jämlikt
oavsett ålder, kön, ekonomiska förutsättningar, etnisk bakgrund, funktionshinder.
Ses som individer. De individuella behoven och önskemålen skall vara avgörande.
Inte utnyttjas eller bli illa behandlade. Äldre och funktionshindrade personer i omsorg
och vård kan befinna sig i en utsatt situation. Genom personalens yrkesansvar och god
arbetsledning skall brister motverkas.
Äldre skall ha tillgång till god vård och omsorg
Så långt möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin ursprungliga bostad så länge det
själva önskar. Kunna få hjälp med och stöd i den dagliga livsföringen, personlig
omvårdnad eller sjukvård. Anhöriga skall ges stöd för sina insatser.
Kunna flytta till en särskild boendeform om omsorgs- och vårdbehoven är stora eller om
man inte känner sig säker och trygg.
Ha tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som yngre personer. God
tillgänglighet.
Kunna lita på att vård och omsorg har god kvalitet. Människovärde, individuella behov
och önskemål, integritet, självbestämmande och värdighet skall respekteras.
Kunna lita på att personalen kan sina saker. Fortbildning måste ges kontinuerligt.
Personalens erfarenhet och engagemang tas tillvara.
Få sluta livet med värdighet och i frid. Personliga önskemål skall tillgodoses så långt det
är möjligt. Ingen skall behöva flytta mellan olika boenden i onödan. Ingen skall behöva
dö ensam. Lindring av smärta eller andra obehag, kärleksfull omvårdnad och en fridfull
miljö.

Proposition 2000:79 ”Från patient till medborgare - Nationell
handlingsplan för handikappolitiken”
Propositionen presenterades den 21 mars 2000. Målen för den nya handikappolitiken:
- En samhällsgemenskap med mångfald som grund.
- Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt
delaktiga i samhällslivet.
- Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med
funktionshinder.
Det handikappolitiska arbete skall särskilt inriktas på:
- att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med
funktionshinder.
- att förebygga och bekämpa diskriminering.
- att de barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för
självständighet och självbestämmande.
Följande arbetsområden ska prioriteras under de närmaste åren:
- se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer.
skapa ett tillgängligt samhälle.
- förbättra bemötandet.
Handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer.
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Delbetänkande av Nationella folkhälsokommittén SOU 1999:137
Det saknas folkhälsopolitiska mål och strategier inom äldreområdet. Kommittèn anser
att målen för äldrepolitiken ger ett klart uttryck för ett hälsofrämjande perspektiv på
äldre människor behov och livsvillkor. Enligt uppgift kommer en arbetsgrupp för
funktionshindrade att tillsättas.
Kommittén föreslår följande övergripande mål och strategier för äldre personer
1.
Äldres egenkontroll över livssituationen skall stärkas.
2.
Förutsättningarna för äldre att vara socialt aktiva skall förbättras.
3.
Förutsättningarna för fysisk aktivitet och bra mathållning bland äldre skall
förbättras.
4.
Skador till följd av äldres hemmiljö skall förebyggas.
Slutbetänkande väntas under hösten 2000.

Hälsa 21 – hälsa för alla på 2000-talet
Är en policy för hälsoförbättringar inom WHO:s europaregion. Den innehåller 21 olika mål. Varav

två

mål kan ses som mer specifika för äldre- och funktionshindrade.
Mål 5 - Åldras med hälsa

Mål 6 – Bättre psykisk hälsa

”Till år 2020 skall människor över 65 år ha
fortsatta möjligheter att kunna njuta av en god
hälsa och delta aktivt i samhällslivet.”
” Till år 2020 skall människors psykosociala
välbefinnande förbättras och ett väl utbyggt
och mångsidigt vårdsystem finnas tillgängligt
och åtkomligt för dem som har psykiska
hälsoproblem.”

Nuvarande inriktningsmål m. fl. och policys
Vision 2010
Antaget av kommunfullmäktige 1995

Kvaliteten inom vården och omsorgen ska säkras.
Folkhälsan på Gotland ska förbättras.
Handikappade och äldre ska kunna leva ett självständigt och normalt liv efter egna
önskemål och intressen.

Övergripande mål för samtliga verksamheter
Övergripande
Kommunen ska
• erbjuda sina invånare och besökare hög kvalité i boende, utbildning, arbete, miljö
och service.
• tillse att begreppet ”smidiga Gotland” genomsyrar verksamheten genom att bl a
samordna sina insatser med andra myndigheters och organisationers insatser.
• tydligt motverka våld, rasism, isolering och drogmissbruk.
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•
•
•
•
•
•

verka för jämställdhet mellan könen.
fördjupa och stärka den lokala demokratin.
i planering och verksamhet utgå från att Gotlands kommun är en ekokommun.
utveckla Gotland till en mötesplats i Östersjön och genom sitt internationella engagemang bidra till den demokratiska utvecklingen i östersjöområdet.
beakta EU:s möjligheter till utvecklingsstöd och därvid utnyttja olika former för
östersjösamverkan med särskild tonvikt vid samarbetet med Östersjöns övriga öar.
i all verksamhetsplanering beakta kommunens Handlingsprogram för handikappfrågor och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Inriktningsmål
Vård och omsorg
Kommunen ska
• ge vård och omsorg som bygger på helhetssyn och respekt för individens självbestämmande och integritet. Verksamheten skall vara av god kvalitet samt ha god tillgänglighet och god rättssäkerhet.
• genom samhällsinriktat folkhälsoarbete främja hälsa och förebygga sjukdom för att
på lång sikt skapa och bevara ett samhälle som gör det möjligt för människor att ha
god livskvalité.
Styrning, arbetsledning och verksamhetsutveckling
• Cheferna inom Gotlands kommun ska
• ansvara för att verksamheten bedrivs effektivt och inom ramen för budgeterade
medel.
• driva nödvändigt utvecklings- och förändringsarbete (FoU) med stor öppenhet för
nya idéer och tänkesätt.
• leda genom målstyrning och uppmuntra medarbetarna till självständigt agerande.
• bedriva ett organiserat arbete för att klargöra behov, förväntningar, krav och önskemål från medborgarna och andra tjänstemottagare, och utifrån formulerade mål
verka för en god service genom ett kundorienterat arbetssätt gentemot kommuninnevånare, företag och organisationer
Personal och kompetensutveckling
Kommunen ska
• ha en personal som är effektiv och trivs med sina arbetsuppgifter.
• om personalstyrkan ska minskas genomföra detta så långt möjligt utan uppsägningar.
• ge personalen inom kommunen kompetensutveckling i takt med verksamhetens krav.
• se till att all personal har en god arbetsmiljö.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 februari 2000 att följande inriktningsmål ska gälla
för personalförsörjningsarbetet år 2000-2003:
-Vid alla nyanställningar ska möjligheten prövas att erbjuda heltidstjänst och att
eventuell minskning av sysselsättningsgrad ska ske efter ansökan i varje särskilt fall.
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- Till utgången av 2003 ska deltidsanställningarna minska med 50%. Uppföljning av
detta ska ske i samband med årsredovisningarna.
- Avtal om ökad flexibilitet vad avser arbetsplats och arbetstidsförläggning ska träffas
för att stödja övergång till högre sysselsättningsgrader.
- Antalet timvikarier ska efterhand minska.
- Ledningskontoret ska stimulera till försök med olika arbetstidsplaneringsmodeller vid
de förvaltningar som ännu ej påbörjat detta arbete.
- Ledningskontoret ska söka finansieringsstöd för att genomföra försök med ökad
flexibilitet med arbetstider med mera.
Vårdnämndernas inriktningsmål
Förvaltningsövergripande
• Vårdnämndernas verksamhet ska bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.
• Insatserna ska främja ett aktivt, meningsfullt och tryggt liv samt utformas så att den
enskildes resurser tillvaratas och utvecklas.
• Insatserna skall präglas av en helhetsyn på individens och familjens situation.
• I det förebyggande arbetet ska riktade insatser prioriteras.
• Rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer ska prioriteras och
främst syfta till att ge dem möjligheter till en trygg och utvecklande uppväxt.
Omsorg om äldre- och funktionshindrade
Insatserna skall inriktas på att den enskilde
• ges möjlighet att leva och bo självständigt
• ges förutsättningar för en meningsfull och aktiv tillvaro i gemenskap med andra
• erbjuds mångfald och god kvalitet i boende, service och vård utifrån det egna
behovet.
Vårdnämndernas effektmål
Gotlands norra vårdnämnd
Äldre- och handikappomsorg
Vårdtagaren ska ha en till två kontaktpersoner. De mest vårdkrävande vårdtagarna skall
inte behöva möta fler än 30 vårdbiträden under en tvåmånadersperiod.
Senast en vecka efter att bistånd begärts skall utredning vara påbörjad för 90 % av de
sökande.
Äldreomsorgsplan skall revideras varje år
fr o m 2000.
I genomsnitt 70 % av vård och omsorgspersonalens arbetstid skall utgöras av
omvårdnadsarbete hos den enskilda.
Handledning och stöd skall ges till Personliga assistenter enligt LSS och SOL.
Dagverksamheter och korttidsplatser skall finnas inom äldrecentra med början i Fårösund under 2000.
Gotlands södra vårdnämnd
Äldre och handikappomsorg
12
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Hjälpbehovet ska vara utrett och fastställt inom en vecka om inte annat överenskommits
med omsorgstagaren.
Minst 90 % av omsorgstagarna ska anse att sin ansökan om bistånd blivit riktigt
behandlad och vara nöjda med den individuellt målinriktade omsorg och service de
beviljats eller erbjudits, där även samverkan skall ske med andra alternativa verksamheter.
Verkställighet av beviljade insatser enl LSS inom tre månader. För särskilda boendeformer dock sex månader.
Visby vårdnämnd
Äldre- och handikappomsorg
Den enskildes delaktighet i planering av insatser ska öka.
Rättssäkerheten i utredningar och beslut om särskilt boende ska öka.
Det ska vara möjligt att få bo kvar i sin invanda miljö.
Adekvat sjukvård ska kunna erbjudas i allt boende.
Äldreomsorgen ska medverka till snabb rehabilitering.
Kontinuiteten inom hemtjänst och särskilt boende ska öka
Kvalitetsutvecklingsprogram
Gotlands kommun har fastställt en kvalitetspolicy som anger
* att det är ett ledningsansvar att både kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla
verksamheten.
* att det är ett ledningsansvar att stödja och utbilda medarbetarna i kvalitetssäkring och
kvalitetsutveckling.
* att kvalitetsarbetet skall utgå från kundernas behov, förväntningar, krav och önskemål
.
* att kvalitetsarbetet skall genomsyra all verksamhet från individ till arbetsenhet till
förvaltning och kommunledning.
Gotlands kommuns kvalitetsmål
* Inom varje förvaltning skall det finnas ett organiserat arbete för att klargöra kundernas
behov, förväntningar, krav och önskemål. skall finnas inom varje förvaltning och
basenhet.
* Inom varje förvaltning och basenhet skall det finnas kvalitetsmål som kompletterar de
kvantitativa målen.
* Inom varje förvaltning skall det finnas ett organiserat arbete för att säkra och utveckla
kvalitet.
Chefspolicy
Gotlands kommun antog en chefspolicy 1997. Den omfattar samtliga chefer. Alla chefer
ska ha ett befattningskontrakt som utvärderas och bedöms regelbundet och används som
grund för utvecklingssamtal. Policyn innehåller förväntningar och krav.
Förväntningar - Gotlands kommun förväntar sig att chefen
* har en humanistisk grundsyn
* har förmåga att kommunicera och entusiasmera
* kan samarbeta över gränser
* är välutbildad
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* löser problem och fattar beslut
* är öppen för nya idéer och förändringar
Krav - Gotlands kommun kräver att chefen
* är lojal mot kommunens mål och beslut
* samverkar med politiker, medarbetare, kunder och fackliga organisationer
* är resultatinriktad
* planerar, organiserar, leder och kontrollerar verksamheten enligt befattningskontraktet
* ansvarar för att verksamheten utvecklas och kvalitetssäkras
* utvecklar arbetsmiljön
* medverkar i att utveckla ett ekologiskt, uthålligt samhälle
* uppträder som tydlig representant för kommunens hållning i jämställdshetsfrågor
Arbetsmiljöpolicy
Kommunstyrelsen fastställde arbetsmiljöplicyn i september 1999.
Den beskriver bland annat ansvarsfördelningen på olika nivåer i organisationen
(anställda, chefer/arbetsledare, förvaltningschefer, nämnderna och kommunstyrelsen).
Utdrag:
Gotlands kommun skall vara en arbetsplats
där strävan är att all personal känner trivsel och trygghet och tar ansvar för ett
arbetsklimat som kännetecknas av hänsyn och omtanke. Egna initiativ och
ansvarskännande skall uppmuntras och arbetet skall uppfattas som viktigt och
engagerande i en organisation där utveckling och lärande prioriteras. Vi skall ständigt
ge akt på riskerna för att de anställda skall drabbas av ohälsa och målmedvetet försöka
minska dessa.
Ett professionellt ledarskap
skall utmärka kommunens chefer och arbetsledare. De skall besitta goda kunskaper
inom arbetsmiljöområdet och ha god förmåga att handha det dagliga arbetsmiljöarbetet.
Våld, hot och kränkande särbehandling
kan under inga villkor accepteras på arbetsplatserna och skall med kraft motverkas om
det förekommer.
Missbruk
Påverkan av alkohol och droger får inte förekomma på arbetsplatserna.
Arbetsplatsernas fysiska utformning
skall vara anpassade utifrån vad som är tekniskt känt och ekonomiskt möjligt.

Handlingsprogram för handikappfrågor
Handlingsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 1997. Det beskriver ”
övergripande, målinriktad och en politiskt förankrad viljeinriktning som skall vara
vägledande för olika åtgärder inom handikappområdet i kommunen.” Meningen är att
handikappfrågor skall integreras i all planering. Programmet innehåller mål för olika
programområden och hur samverkan på olika nivåer i organisationen bör ske.
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PERSONALSTATISTIK
Sjuktal
Sjuktal – Gotlands södra vårdnämnd
GSV

ÄHO

GSV

20 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år
antal årsarb
Anstdgr

50 - 59 år 60 - 99 år

33.3

117

86.7

107.4

35.7

9%

31%

23%

28%

9%

TOTALT

GK

TOTALT

12138

42817

31626

39251

13075

138907

254982

407

1436

1745.3

3021.7

1515.2

8126.4

14924

% av anstdgr

3.4

3.4

5.5

7.7

11.6

5.9

6.22

dag 15 – 90
dag 91 – 365
dgr/årsarb

tot-98

5.73

5.14

380.3

Sjukdagar

dag 1 – 14

tot-99

2

1

1

1.5

1

1.2

1.04

0.92

0.95

1.4

1.5

2.5

2.6

2

2

1.81

1.35

1.11

-

0.9

2

3.6

8

2.5

3.37

3.47

3.08

12

12

20

28

42

21

Sjuktal Gotlands norra vårdnämnd
GNV

ÄHO
20 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år

antal årsarb

50 - 59 år 60 - 99 år

36.4

95.1

99.6

84.2

23.7

10.7%

28%

29.4%

24.8%

7%

TOTALT

GNV

GK

TOTALT

tot-99

tot-98

339

Anstdgr

13265

34843

36307

30755

8587

123757

179127

Sjukdagar

513.3

2585.3

3276.7

4237.7

659

11271.8

14924

3.9

7.4

9

13.8

7.7

9.1

8.33

5.73

5.14

2

1.3

1

1.2

0.7

1.2

1.06

0.92

0.95

2.3

1.4

2.5

3

2

1.76

1.35

1.11

3.7

6.6

10

3.8

5.9

5.51

3.47

3.08

27

26

50

28

33

% av anstdgr
dag 1 – 14
dag 15 – 90

1.2
dag 91 – 365
0.7
dgr/årsarb
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Sjuktal – Visby vårdnämnd
VVN

ÄHO
20 - 29 år 30 - 39 år 40 - 49 år

antal årsarb

50 - 59 år 60 - 99 år

TOTALT

VVN

GK

TOTALT

tot-99

tot-98

5.73

5.14

88.7

177.2

170.5

182.5

39.7

660.1

Anstdgr

32419

64565

62103

66612

14441

240702

485044

Sjukdagar

1128.7

4365.7

4265.7

7874.9

1190.9

18844.7

29489

3.3

3.5

6.8

6.9

11.8

8.2

% av anstdgr

6.08
dag 1 – 14

1.7

0.9

1.2

1.2

0.9

1.2

0.98

0.92

0.95

dag 15 – 90

1.4

1.6

2.2

3.1

3.3

2.2

1.76

1.35

1.11

dag 91 – 365

0.4

4.2

3.5

7.6

3.9

4.4

3.34

3.47

3.08

24.6

25

43.3

29.9

28.5

dgr/årsarb
12.7

Antal anställda, hel - deltider, män - kvinnor
Antal anställda
Visby vårdförvaltning
Antal anställda
Tillsvidare
Viss tid
Tim
Totalt
Kvinnor/män
Syssgrad
Heltid
Deltid
Totalt

Personer
Antal
571
86
317
974

Procent
58,62
8,83
32,55
100

heltid/deltid %
Kvinnor
Män
27,79
3,72
66,19
2,3
93,98
6,02

Antal anställda
Gotlands södra vårdförvaltning
Antal anställda
Tillsvidare
Viss tid
Tim
Totalt

Personer
Antal
368
67
114
549

Procent
67,03
12,2
20,77
100

2

Totalt
26,51
68,49
100
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Kvinnor/män
Syssgrad
Heltid
Deltid
Totalt

heltid/deltid%
Kvinnor
Män
30,89
0,81
66,94
1,36
97,83
2,17

Antal anställda
Gotlands norra vårdförvaltning
Antal anställda
Personer
Antal
Tillsvidare
218
Viss tid
51
Tim
115
Totalt
384
Kvinnor/män
Syssgrad
Heltid
Deltid
Totalt

Totalt
31,7
68,3
100

Procent
56,77
13,28
29,95
100

heltid/deltid%
Kvinnor
Män
21
2,28
73,06
3,65
94,06
5,94

Totalt
23,28
76,71
100

Pensionsavgångar
Visby vårdförvaltning
Pensionsavgångar
Baspersonal Sjuksköterskor
Pension
2000
4
2001
1
2002
7
2003
6
2004
10
2005
14
Antal anställda 50-59 år 166st

Biståndshandläggare

1
1
2

1

Gotlands södra vårdförvaltning
Pensionsavgångar
Baspersonal

Sjuksköterskor

Pension
2000
2001
2002
2003
2004
2005

3
2
11
10
17
15

Antal anställda 50-59 år

1

118 st
3

Biståndshandläggare
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Gotlands norra vårdförvaltning
Pensionsavgångar
Baspersonal Sjuksköterskor

Chefer Biståndshandläggare

Pension
2000
2001
2002
2003
2004
2005

7
0
1
5
4
7

Antal anställda 50-59 år

1

58st
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Personaltäthet inom särskilt boende
Redovisningen utgår från uppgifter från vårdförvaltningarna som under mars 2000 har
kartlagt nuvarande personaltäthet inom samtliga särskilda boenden.. Redovisningen
utgår ifrån personal per boende. I kartläggningen har ingått baspersonal dag, kvällar,
helger under tiden kl. 7.00 – 21.30. Nattpersonal, administrativ personal,
sjuksköterskor, kökspersonal, chefer, vaktmästare har inte räknats in.
Uppgifterna nedan om personaltäthet utgår ifrån nuvarande schemalagd personal.
Personaltäthet redovisat per vårdförvaltning med samtliga särskilda boenden
Gotlands norra
vårdnämnd
Särskilt
boende
S - hus

Å - hem

Sjukhem

Demens
boende

Gotlands södra
vårdnämnd

Kilåkern 0,26
Bofinken*

Kråkan 0,20
Hagagatan 0,20
Vallemo 0,20
Östersol 0,36
Ekängen 0,36
Forsagården 0,44 Sudergården 0,45
Klostergården 0,36 Åvallegården 0,50
Iliansgården 0,51
Stuxgården 0,64
Eken 0,60
Sudergläntan 0,60

Varplöse 0,87

Solrängi 0,71
Åkerlyckan 0,71

Genom
snitt totalt
Genom
snitt
exklusive
Demensboende

Visby vårdnämnd

Totalt
genom
snitt

Åkermanska 0,29
Gråbo
0,33
Grönsiskan 0,25
Göransgården 0,53
Tingsbrogården 0,41

0,25

Mariahemmet 0,81
Korpen avd 1, 3
0,56
Tallbacken 0,65
Linnéagården 0,92
Gråbo 1,13

0,67

0,44

0,84

Göransgården 0,75
Tallkotten 0,84

0,49

0,45

0,62

0,55

0,41

0,40

0,53

0,45

* Bofinken = 1 oktober start av 20 lägenheter. Kilåkerns personal kommer att ansvara
för insatserna till de personer som kommer att bo där, vilket innebär en ytterligare lägre
personaltäthet.
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Bakgrundsfakta
Del 6
Jämförelse mellan vårdnämnder och boendeform
Totalt
Särskilt boende

Gotlands norra Gotlands södra Visby vårdnämnd
vårdnämnd
vårdnämnd

Servicehus
Ålderdomshem
Sjukhem
Demensboende

0,25
0,44
0,67
0,84

0,26
0,39
0,64
0,87

0,20
0,46
0,60
0,71

0,29
0,47
0,70
0,91

Genomsnitt totalt

0,55

0,49

0,45

0,62

Genomsnitt exkl.
demensboende

0,45

0,41

0,40

0,53

Nuvarande personaltäthet inom särskilt boende - NATTPERSONAL
Gotlands norra
vårdnämnd
Särskilt
boende
S - hus

Å - hem

Sjukhem

Demens
boende

•
•

Gotlands södra
vårdnämnd

Kilåkern* 0,09

Kråkan
Hagagatan
Bofinken
Vallemo
(nattpatrull)
(nattpatrull för
ovanstående)
Östersol* 0,09
Ekängen* 0,13
Forsagården* 0,18 Sudergården* 0,11
Klostergården* 0,10 Åvallegården*
0,17
Iliansgården 0,14
Stuxgården 0,12
Eken 0,11
Sudergläntan 0,11

Varplöse 0,21

Solrängi
(se Iliansgården)
Åkerlyckan
(se Iliansgården)

Visby vårdnämnd

Åkermanska 0,07
Gråbo
0,05
Grönsiskan
(nattpatrull)
Göransgården 0,11
Tingsbrogården 0,10

Mariahemmet 0,09
Korpen avd 1, 3
0,13
Tallbacken
0,13
Linnéagården 0,17
Gråbo (se ovan)
Göransgården (se
ovan)
Tallkotten (se
Tallbacken)

* GNV + GSV = nattpersonalen i dessa särskilda boenden ansvarar även för att
svara på trygghetslarm inom sitt geografiska område vilket innebär att vid
utryckning finns endast en personal kvar i särskilda boendet.
Nattpatrullen GSV har cirka 26 besök inbokade varje natt som förlängd
hemtjänst/tillsyn. Området är hela södra Gotland.
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Totalt
genom
snitt

0,07**

0,13***

0,12

Bakgrundsfakta
Del 6
•
•

** Servicehus = Nattpatrull ansvarar för insatser vid flertalet särskilda boenden.
*** Ålderdomshem = Samtliga ålderdomshem i GNV och GSV har personal som
ansvarar för att rycka ut på trygghetslarm. Nattpersonal vid ålderdomshem i VVN
har inte till uppgift att svara på trygghetslarm. Nattpatrull med förlängd hemtjänst
finns inte i VVN under senare delen av natten (se beskrivning i 2.12 Stöd i boende).

Beräkningar enligt vårdförvaltningarnas uppgifter från kartläggning under mars – 2000.
Vid jämförelser av täthet för nattpersonal bör man tänka på att se särskilda boendena är
olika till storlek och antal boende vilket påverkar genomnsnittstal.

7

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4

2001 02 19

Detaljhandelsutredning i Visby-området
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 01 25, § 5

•

Byggnadsnämnden 2000 11 01, § 329 samt
Tekniska nämnden 2000 11 22, § 263

•

Detaljhandelsutredning hösten 2000

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 01 25
2001 01 16

Ks § 5
Au § 6

Detaljhandelsutredning för Visbyområdet
KS 2000/0756-21
- Kommunstyrelsen 1999 10 26, § 337, 2000 12 14, § 400
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000 06 06, § 198, 2000 12 05, § 387
- Byggnadsnämnden 2000 11 01, § 329
- Tekniska nämnden 2000 11 22, § 263

Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat detaljhandelsutredningens
förslag för Visbyområdet. Samråd har genomförts med förslaget.
Yrkanden:
•

Bror Lindahl (fp) yrkade med instämmande av Ove Nyman (m) och Sven
Larsson (gp) att detaljhandelsutredningen skulle antas med den ändringen att
utbyggnadstakten i zon 2 ska vara ”upp emot 3000 kvm dagligvaror för varje
kommande femårsperiod”.

•

Bengt Olsson (s) yrkade med instämmande av Jan Lundgren (s) att detaljhandelsutredningen skulle antas utan ändringar, d.v.s. att utbyggnadstakten i
zon 2 ska vara ”upp emot 1000 kvm dagligvaror för varje kommande femårsperiod ”.

Ordföranden ställde proposition på Bror Lindahls yrkande och förklarade sig anse
att det bifallits. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande
proposition: JA för Bror Lindahls yrkande. NEJ för Bengt Olssons yrkande. 8
ledamöter röstade Ja: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Lena Celion (m),
Ove Nyman (m), Bror Lindahl (fp), Sven Larsson (gp), Nils Ronquist (kd) och
ordföranden Hans Klintbom (c). 7 ledamöter röstade Nej: Jan Lundgren (s), Bengt
Ohlsson (s), Björn Jansson (s), Majvor Östergren (s), Åke Svensson (s), RoseMarie Stenbom (s) och Brittis Benzler (v). Kommunstyrelsen hade således
beslutat att detaljhandelsutredningen skulle antas med den ändringen att
utbyggnadstakten i zon 2 ska vara ”upp emot 3000 kvm dagligvaror för varje
kommande femårsperiod”.
Kommunstyrelsens beslut
•

Handelsutredningen revideras avseende utbyggnadstakten av dagligvaror i
zon 2.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Den sålunda reviderade handelsutredningen ska utgöra del i beslutsunderlaget
vid prövning av nya handelsetableringar i Visbyområdet.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2000-11-01

1(1)

Byggnadsnämnden

§ 329

Dnr 2000/2011-21

DETALJHANDELSUTREDNING FÖR VISBYOMRÅDET
_________________________________________________________________________
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta detaljhandelsutredningen för
Visbyområdet.

ÄRENDEBESKRIVNING
UPPDRAG

Kommunstyrelsen beslutade 1999-10-26, KS § 337 att ge stadsarkitektkontoret i uppdrag att
utreda framtida lokalisering av handel i Visbyområdet.
Stadsarkitektkontoret har utarbetat underlag för planering av framtida lokalisering av handel i
Visbyområdet.
Kommunen vill ge utrymme för mångfald i handelsutbudet. Ny externhandel kan behövas för
att pressa konsumentpriserna, samtidigt som det ligger ett betydande värde i att värna om
befintliga goda detaljhandelsutbud och goda miljöer. Detaljhandelsutredningen vill säkerställa
förnyelsearbetet i innerstaden/Ströwet i samklang med externa etableringar. Den regionalt
verkande handeln i Visby tätortsområde inriktas mot en handelsstruktur på två
prioriteringsnivåer (zon 1 och 2) som innebär en turordning i lokaliseringen.
Utbyggnadstakten är för dagligvaror upp emot 1 000 kvm för varje kommande femårsperiod
och för sällanköpsvaror en möjlig utbyggnad av 1 500 kvm per år eller 7 500 kvm under
femårsperioden.
Större nyetableringar utanför zon 1 (sällanköpsvaruhandel överstigande ca 3 000 kvm
totalyta och dagligvaruhandel överstigande ca 1 000 kvm) konsekvensanalyseras bl a med
avseende på befintlig handel.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2000-06-06, KsAu § 198 att byggnadsnämnden
får i uppdrag att samråda med handelns företrädare angående ”detaljhandelsutredning för
Gotland”.
SAMRÅD

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2000-08-23, § 226 med beslut om samråd.
Stadsarkitektkontoret har genomfört samråd med ”Detaljhandelsutredning för Gotland” under
tiden 2000-09-13 – 2000-10-16.
Stadsarkitektkontoret har i en samrådsredogörelse redovisat inkomna synpunkter. De
yttranden som inkommit finns på stadsarkitektkontoret.
Byggnadsnämnden översänder detaljhandelsutredningen till kommunfullmäktige för
antagande, bilaga 329.

Postadress

Besöksadress

621 81 VISBY

S:t Hansgatan 27
Visby

Telefon

Telefax

0498-269000 (växel)

0498-20 35 37
Int. +46 498 203537

Detaljhandelsutredning för Visbyområdet
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Byggnadsnämnden beslutade 2000-08-23, § 225 att stadsarkitektkontoret skulle samråda med
detaljhandelsutredning för Visbyområdet. Denna har varit ute på samråd under tiden 2000-09-13 2000-10-16. Inkomna yttranden (S1 -S14) finns på stadsarkitektkontoret.
Instans/
Inkommande datum

Synpunkter/Åtgärder

Miljö- och hälsoskyddsnämnden - S1
2000-10-09

Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar stadsarkitektkontoret att konsekvensanalys med avseende på konsekvenser på trafikmiljön bör
genomföras innan alla större etableringar inom såväl zon 1 som zon 2.
Stadsarkitektkontoret:
En analys av trafikmiljön är en viktig del, både vid nyetableringar och
vid en kraftig expansion. I normalfallet görs denna studie i samband
med detaljplanearbetet.

Liljeborgs Fastighets AB S2
2000-10-12

!
!

Brist på utrymme och mark för nyetableringar i zon 1 samt trafikskäl
talar för etableringar i zon 2 (Skarphäll).
Liljeborgs Fastighets AB:s behov på nya försäljningsytor är 1 500 2000 kvm för RIMI på Skarphäll, inte 900 kvm som anges i gjorda
konsekvensanalyser. Gjorda konsekvensanalyser är inte gjorda på
reella önskemål från handlarna, utan tagna ur luften.

Stadsarkitektkontoret:
Konsekvensanalyserna är gjorda efter samråd med representanter från
handel och fastighetsägare. För livsmedel är nivån för extern nyetablering av dagligvaror c:a 1 000 kvm för varje kommande femårsperiod.
Skarphäll City - S3
2000-10-13

Vi förutsätter att motsvarande uppsnyggning av Österväg även kommer
att ske på Skarphäll City-området på kommunens bekostnad.
Zon 1 bör endast vara Visby innerstad ( på grund av världsarvet). Trafikmässigt ligger Skarphäll bättre till än t ex Öster- och Södercentrum.
Enligt Svensk Handels (HUI:s), handelns utredningsinstituts senaste
gjorda rapport om detalj- och dagligvaruhandelns utveckling i Sverige
ligger Gotland i topp, endast slagen av Stockholm. På Gotland har under
åren 1997 och 1998 sällanköpshandeln ökat med 5% och dagligvaruhandeln med 4%. Det skapar större utrymme för etableringar på Skarphäll och skall vägas in i gjorda konsekvensanalyser, vilka är gjorda på
betydligt lägre tillväxtsiffror.

Stadsarkitektkontoret:
Stadsarkitektkontoret anser att föreslagen utveckling i zon 1 och zon 2
är en avvägd balans mellan innerstaden /Ströwet / Södercentrum kontra
externa etableringar. I redovisade konsekvensanalyser bedöms dagligvaruhandeln öka upp emot 2 % per år och sällanköpshandeln öka med 4
á 5 % per år.
Gotlands
fastighetsägareförening S4
2000-10-16

I princip ansluter sig föreningen till de överväganden som framkommer i
utredningen. Dock efterlyses en långsiktig och konkret målformulering /
handlingsplan och en strategi omfattande hela Visbys framtida utveckling som bl a visar var de nya bostäderna ska byggas. Vi anser att en
framförhållning och målinriktning i den fysiska stadsplaneringen av
Visby idag i många stycken saknas och uppmanar därför kommunen att
snabbt ta tag i problemen.
Stadsarkitektkontoret:
Detaljhandelsutredningen för Gotland behandlar handelsfrågorna. Givetvis måste denna utredning sättas i ett större sammanhang, d v s hur
kommunen planerar var de nya bostäderna ska byggas etc.

Handelsanställdas förbund - Vi måste se till att få möjlighet att handla både sällanköpsvaror och
S5
dagligvaror i större utsträckning på "landet" samt att genom utlokali2000-10-16
sering även kunna skapa arbetstillfällen. Vad är det som säger att lågprisvaruhus måste ligga i Visbys närhet? Gotlands kommun måste förbättra kommunikationerna på landsbygden.
Stadsarkitektkontoret:
Föreliggande utredning vill ge utrymme för mångfalden i handelsutbudet. En etablering av ett lågprisvaruhus på landet är förenligt med utredningens intentioner.
Wisby Ströwet AB - S6
2000-10-16

På Gotland finns med nuvarande befolkningsunderlag inget behov av ett
externt köpcentrum. Skarphäll bör behålla karaktären av tung och volymkrävande sällanköpshandel. En etablering av ytterligare en dagligvaruhandel i området skulle endast leda till en icke önskvärd omflyttning av detaljhandel inom kommunen med nedläggningsrisker för detaljhandelsbutiker både i Visby och på landsbygden som följd.
Sällanköpshandeln måste lokaliseras till zon 1 såvida det inte finns
mycket tungt vägande skäl som talar mot detta.
En beredskapsplan för lokalisering av nyetableringar till stadskärnan
måste omgående upprättas. Vi efterlyser en samlad handlingsplan för
hela Visbys utveckling. Centrumorganisationen önskar se att en mer
strukturerad samverkan med kommunen kommer till stånd.
Stadsarkitektkontoret:
Föreliggande förslag redovisar hur ett samspel mellan innerstadshandeln och externetablering kan ske. Begränsningarna för externetableringar i volym och tid är framtagna av Nordplan, professor Jan Sandahl
(KTH).
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Kommunen är idag bl a engagerad i uppfräschningen av Österväg och
det s k Lodisprojektet som ser på utvecklingsmöjligheterna för i första
hand Adelsgatan. Att ta fram en fördjupad översiktsplan för Visby tätort
som behandlar utvecklingen för hela Visby utifrån ett helhetsperspektiv
vore önskvärt.
Vägverket - S7
2000-10-17

Har ingen erinran mot utredningen.

Föreningen för Visby
Genom att bevara Visby innerstads genuina karaktär av handelsstad, slår
innerstads boendemiljö - S8 vi också vakt om kärnan i besöksnäringen på Gotland. Östercentrum
2000-10-17
tillsammans med innerstaden utgör idag Visbys stadskärna. Kommunen
måste sätta upp så klara och enkla spelregler som möjligt, som politiskt
binds upp hårt, innan ett förhandlingsläge uppstår. Annars riskerar utredningens förslag till regleringar att endast bli en papperstiger.
Stadsarkitektkontoret:
Om kommunfullmäktige antar föreliggande detaljhandelsutredning för
Visbyområdet förutsätts att den följs vid kommande nya handelsetableringar.
Länsstyrelsen - S9
2000-10-17

Länsstyrelsen saknar en djupare analys av handeln utanför Visby. Som
sådan är lanthandeln viktig, hur skall den stödjas, prioritering av tätorter
m m. Det är mycket viktigt att de andra tätorterna utvecklas. Varför inte
ett lågprisvaruhus utanför Fårösund? Effektiv kollektivtrafikanslutning
till shoppingcenter och arbetsplatser bidrar också till ett mer jämställt
samhälle. Vill även koppla handelsutredningen ihop med t ex planeringen för bostadsbebyggelse.
Stadsarkitektkontoret:
Anser att länsstyrelsens kommentarer är viktiga för kommande arbeten,
t ex i arbetet med en fördjupad översiktsplan för Fårösund. Syftet med
detaljhandelsutredningen var att klarlägga förutsättningarna för extern
etablering i Visby utan att befintlig handel slås ut. Önskvärt är att
denna detaljhandelsutredning blir en del i en översiktsplan där bl a
strategier för bostadsbyggandet klarläggs.

Högskolan på Gotland S10
2000-10-18

Tror att siffran för utvecklingen av turismen ligger för högt.

Folkpartiet - S 11
2000-10-18

!

Stadsarkitektkontoret: Se svar S14.

!
!
!
!

Är positiv till initiativet till en detaljhandelsutredning. Utredningen
borde ge större utrymme åt landsbygden och dess tätorter.
Är bekymrade över hur befintliga företag på landsbygden och tätorterna
skall få sin framtid säkrad.
En årlig femprocentig ökning av gotlandsturismen förefaller helt verklighetsfrämmande då vi idag inte ens lyckas underhålla och modernisera
de anläggningar som finns i drift.
Det påpekas att utredningen, som inte kan anses som särskilt krävande,
inte skall utföras av konsulter.
Detta initiativ till handelsutredning är gott men kan endast ses som ett
första steg i en mer övergripande utredning av detaljhandeln på
Gotland.
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Stadsarkitektkontoret:
Utredningen inklusive bilagor omfattar konsekvensanalyser för olika
nyetableringar. I dessa klarläggs påverkan på olika delar av Gotland.
Huvuduppgiften i denna handelsutredning är att klarlägga vid vilka
volymer externa etableringar i t ex Skarphällsområdet påverkar t ex
Östercentrum / innerstaden negativt.
I redovisade konsekvensanalyser visas även på effekter för övriga delar
av Gotland. Erfarenheter från fastlandet överförda på gotländska förhållanden är kunskaper som kräver gedigen erfarenhet av s k centrumförskjutningar.
De tillåtna volymerna, externetablering per tidsenhet, är nivåer som
värnar om handeln i zon1 men även tillåter nyetablering av handel i
zon 2.
Regionala utvecklingsenheten (RUE)
S12
2000-10-19

För fram reflexioner och synpunkter på detaljhandelsutredningen. RUE
framför sammanfattningsvis att "viktigast är att utvecklingen styrs varsamt och balanserat samt att Ströwet / Östercentrum och lanthandeln
alltid finns med i planeringen och är av överordnad betydelse vid strategiska beslut. Om vi prioriterar nuvarande centrum och tar hänsyn till
lanthandlarnas villkor kan externa etableringar verka positivt för
Gotlands framtid"
Vidare påtalar RUE att många företag som letar lokal vill etablera sig
centralt i attraktiva / representativa lokaler i innerstaden.
Stadsarkitektkontoret:
En balanserad utveckling är just syftet med handelsutredningen. Vid
kontakten med tänkbara näringsidkare kommer kommunen dels att visa
på de olika prioriteringsnivåerna, dels på begränsningar i utbyggnadstakten vid externetableringar.

Gotlands Turistförening S13
2000-10-19

Framför att turistföreningen försöker om möjligt "pressa" ut turisterna
till landsbygden för att därigenom få en avlastning av Visby under högsäsong.
Stadsarkitektkontoret:
Det är av vikt att utbudet på landsbygden är tillräckligt. I föreliggande
utredning redovisas effekten av extern etablering. Förändringar i Visby
påverkar i första hand Visby-regionen och vid "stora" externa etableringar även t ex affärerna i Roma. Man kan dock inte bara vänta på
att något ska hända utan det är upp till aktörerna att utveckla och göra
sina utbud attraktiva.

Gotlands Konsumentförening - S14
2000-10-20

Framför att det inte behövs någon extern etablering i Visby utan att man
bör satsa på och värna om befintliga områden. Detta med anledning av
dels en blygsam tillväxt av dagligvarorna till 1% för de kommande två
åren (Handelsutredningsinstitutet, HUI, konjunkturrapport från juni
2000), dels med anledning av en betydligt lägre utveckling av turismen
än utredningens kalkylerande med en årlig ökning om 5%.
Konsum Gotlands bestämda uppfattning är att det som mest främjar
såväl konsumenterna som detaljhandeln är en medveten satsning på
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redan befintliga kommersiella centra. Det finns idag goda möjligheter att
skapa nya detaljhandelsytor längs Ströwet (Östercentrum - Hästgatan Adelsgatan) genom enkla kommunala beslut. Som exempel kan nämnas
Borgen, gamla brandstationen, tomten bredvid Siesta samt vid nuvarande taxistationen.
Det som krävs är i dessa fall en medveten strävan från kommunens sida
att i samarbete med fastighetsägare och affärsidkare skapa bästa möjliga
förutsättningar för detaljhandelns utveckling. Det kan beröra frågor som
trafiklösningar, parkeringar, yttre miljö, detaljplaner och parkeringsnormer.
Stadsarkitektkontoret:
Att slå fast att det teoretiskt kanske inte behövs några externa etableringar i Visby kan vara riktigt. Det intressanta är dock hur vi hanterar
helheten, d v s externa etableringar i samklang med en utveckling av
"innerstadshandeln". Syftet med föreliggande handelsutredning har
varit att utifrån erfarenheterna av motsvarande arbeten i andra kommuner utarbeta normer för Visbyområdet när det gäller vilka volymer
som kan accepteras vid extern nyetablering. Dessa avsnitt är framtagna
av Nordplan och professor Jan Sandahl (KTH).
Man kan alltid diskutera antaganden om den framtida utvecklingen.
Angående utvecklingen av turismen så är antagandet att omsättningen
av gotlandsturismen ökar med storleksordningen 5% per år. Det är för
övrigt den prognos som Gotlands Turistförening gör år 2001.
För att Ströwet i framtiden ska utvecklas och även i framtiden vara Visbys kommersiella centrum krävs det ett "ständigt förnyelsearbete" där
kommunen är en given partner, men huvudansvaret ligger dock på aktörerna i området. Ett viktigt steg är den nu pågående uppfräschningen av
Österväg.

Visby den 25 oktober 2000

Christine Edström
stadsarkitekt

Anders Rahnberg
planarkitekt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2000 11 22

Dnr TN 2000/2042 20

TN § 263 Samrådsyttrande avseende detaljhandelsutredningen
på Gotland
Tekniska förvaltningen 2000 10 17
Au § 213

Stadsarkitektkontoret har enligt uppdrag från kommunstyrelsen utarbetat
underlag för planering av framtida lokalisering av detaljhandel i
Visbyområdet. Den ska även kunna ligga till grund detaljhandelsföretagens
etableringsöverväganden. Vidare ska den vara ett instrument för att ge
handeln möjlighet att utveckla Visby och de större tätorterna till långsiktigt
uthålliga livsmiljöer för boende och för utveckling av näringslivet liksom
bidra till mångfald och att centrumfunktionerna bevaras och utvecklas.
Tekniska förvaltningen har avgett yttrande över utredningen.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Byggnadsnämnden föreslås anta intentionerna /strategierna i
utredningen och att planberedskap skapas, bl a genom att
översiktsplanering av Visby genomförs samt att styrningen därmed
skall ske genom konsekvensanalyser liksom detaljplaneläggning, samt

•

Att övriga synpunkter i tekniska förvaltningens yttrande bör vägas in.
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Tekniska nämnden
i Gotlands kommun

Samrådsyttrande avseende detaljhandelsutredningen för Gotland (dnr
TN2000/2042 dossié 20)
Stadsarkitektkontoret har enligt uppdrag från kommunstyrelsen utarbetat underlag för planering av framtida lokalisering av detaljhandel i Visbyområdet.
Den ska även kunna ligga till grund detaljhandelsföretagens etableringsöverväganden. Vidare ska den vara ett instrument för att ge handeln möjlighet att
utveckla Visby och de större tätorterna till långsiktigt uthålliga livsmiljöer för
boende och för utveckling av näringslivet liksom bidra till mångfald och att
centrumfunktionerna bevaras och utvecklas.
Utgångspunkter har varit att kommunens och handelns samordnade planering
ska syfta till ekonomiskt och funktionellt stabila centra i trevlig miljö baserad
på en helhetssyn. En vidareutveckling av utbudet ska stödas och det ska finnas
goda möjligheter för företag att nyetablera. Nyetableringen eller utbyggnad ska
ske i den takt som motiveras av efterfrågans ökning.
Utredningen har därav lagt fram riktlinjer för hur kommunen bör behandla
handelsetableringar. Strategier för såväl Visby stadskärna, Visbys externhandel
som för Gotlands övriga tätorter har därmed utarbetats. Man har därvid bl a
slagit fast att vissa konsekvensanalyser är nödvändiga att genomföra i samband
med utbyggnader eller nyetableringar. Analyserna ska omfatta ett antal olika
aspekter och bygger på ovannämnda helhetssyn. Strategierna omfattar en
mångfald av ställningstagande t ex externetableringens påverkan på centrumhandeln, utbyggnadstakten med avseende på volym och i tiden, centrumförnyelse, yttre miljö, trafikmiljö, tillgänglighet, utbudets variation, nyetableringens inverkan på annan närliggande verksamhet m m. Man har även lyft
fram betydelsen av en god planberedskap.
Tekniska förvaltningens yttrande:
I sak vad gäller handelns troliga utveckling, baserad på genomförd marknadsanalys, på Gotland har tekniska förvaltningen inget att tillägga.

Postadress

Besöksadress
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Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Av betydelse är hur och på vilket sätt förslagna strategier får genomslag i den kommunala planeringen. Det är därför av stor vikt att tydliggöra vilka strate-gier som ska
tillämpas. Inte minst med tanke på att det finns motstående in-tressen mellan utgångspunkterna för utredningen och redovisade strategier. I det sammanhanget kan t ex
nämnas att nyetablering ska underlättas så att pris-konkurens uppnås samtidigt som en
restriktiv hållning ska intas till externeta-bleringar för att inte bidra till s k centrumförskjutning.
De kommunala styrinstrumenten bör utnyttjas restriktivt. De ska snarare ut-nyttjas på
omvänt sätt, dvs för att hela tiden skapa bästa möjliga förutsättningar för detaljhandelsutvecklingen. Föreslagna strategier bör därför leda till en handlingsplan där de kommunala förvaltningarna ges förutsättningar och riktlinjer för genomförandet av utredningens
intentioner.
En sådan handlingsplan ska utvisa när, var och hur planläggning, exploate-ringsfrågor o
dyl ska genomföras. Det kommunala engagemanget tydliggörs på samma gång. Ett genomförande ställer krav på omfattande planering där för-valtningen medverkar i många
olika frågor. Detta gäller inte enbart nyetable-ring utan såväl utbyggnad som förändringar
av befintliga centra.
Då utredningen omfattar ett längre tidsperspektiv som bygger på att handeln utvecklas
under denna period fordrar det planberedskap. För detta krävs i första hand att en översiktlig planläggning sker av Visby. Med utgångspunkt från den kan såväl kommunala
förvaltningar som detaljhandeln få ledning i vart expansionen kan ske. Detaljplaneläggning, markåtkomstfrågor, påverkan på den s k kommunaltekniska infrastrukturen m m
blir på sätt tydliggjort.
Handlingsplanen bör även omfatta en översyn av andra tätorter än Visby för att se vilka
möjligheterna är och vad som behöver göras för att stärka deras attrak-tionskraft. Dessutom ska såväl befintlig detaljhandel som nyetablering endast ske inom detaljplanelagda
områden avsedda för handelsändamål.
Genom olika samverkansformer, utnyttjande av styrinstrument samt plan- och markberedskap skapas arbetsverktyg för att ur ett kommunaltekniskt perspektiv genomföra intentionerna i utredningen. Man ska dock vara medveten om att detta är en process som
tar sikte på ett längre tidsperspektiv varför priorite-ringar måste göras för att leva upp till
utgångspunkten att det t ex ska finnas goda möjligheter att etablera olika handelsverksamheter.
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden föreslår byggnads-nämnden besluta:
att anta intentionerna/strategierna i utredningen och att planberedskap skapas, bl a genom att översiktplanering av Visby genomförs samt att styrningen därmed ska ske
genom konsekvensanalyser liksom detalj-planeläggning och
att övriga synpunkter i ovanstående yttrande även bör vägas in.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Karl-Gustaf Roos
Tekn.dir

Göran Lindström
Avd.chef
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Förord
Förutsättningarna för handel och service förändras snabbt. Konsumtionen per capita ökar
med ett par procent per år. Nya handelsformer uppstår och gamla slås ut. En trend är t ex
ett ökat intresse för sk upplevelseinriktad handel samtidigt som efterfrågan på lätt tillgängliga lågprisutbud ökar. Så kallad e-handel över Internet förväntas ta ökande andelar
av en totalt sett ökande efterfrågan på detaljhandelsvaror.
I Visby har under senare tid ett ökat intresse visats för externa etableringar, oftast i industriområden där det i vissa områden redan sker en omvandling till hantverk och handelsområden. Samtidigt pågår ett stadsförnyelsearbete i Visby innerstad vars syfte är att
möjliggöra en levande innerstad i samklang med kvaliteterna i Visby som världsarv. I
Visby blir det allt svårare för handeln innanför muren att fungera rationellt, samtidigt
som det är där som de upplevelseinriktade utbuden kan erbjudas.
Kommunen vill ge utrymme för mångfald i handelsutbudet. Ny externhandel kan behövas
för att pressa konsumentpriserna, samtidigt som det ligger ett betydande värde i att värna
om befintligt goda dealjhandelsutbud och goda miljöer.
Kommunstyrelsen beslutade under hösten 1999 att ge stadsarkitektkontoret uppdraget att
ta fram en detaljhandelspolicy för Visby som skulle innehålla en strategi för handelsetableringar.
För att alla aktörer skulle få en gemensam kunskapsplattform startade arbetet med ett
seminarium för förtroendevalda och ett seminarium för representanter för handeln från
Visby, Gotland och centralt. Representanter för handlarna har därefter deltagit i två
arbetsmöten. Ambitionen med denna arbetsprocess har varit att utifrån arbetet med
konsekvensanalyser för olika tänkbara scenarios forma en handelsberedskap för
detaljhandelns utveckling.
Denna handelsutredning har gjorts av konsulten Nordplan i samråd med stadsarkitektkontoret i Gotlands kommun. Följande representanter för handel och fastighetsägare har deltagit i arbetet som samrådsparter.
Julia Hultgren ( Julia Hultgren-Ek), ICA Atterdag ( Ove Kolmodin), ICA Öst AB (Per
Gustavsson och Per Alvin), Rimi Visby ( Anders Hellberg), Kränku/S:t Hanskvarteren
(Sylve Dahlbom), Vivo Signalen (Roland Lindström), LFAB (Ulf Liljeborg), Järn AB
Södertorg ( Sune Bergström), Konsum Gotland ( Per-Åke Sandsjö), Expert Gotland
( Roger Hammarström), Wisbyströvet AB (Conny Bolin), AB H-G Eklund ( Hans-Göran
Eklund) och Kastalen Fastighets AB ( Göran Örtbrant).
Ett tack för den mycket värdefulla hjälp som samrådsparterna gett, det bör dock understrykas att dessa inte har något ansvar för förslagets utformning.
För att ytterligare bredda diskussionen beslutade kommunstyrelsen i juni 2000 att
byggnadsnämnden skulle samråda med förslaget i en vidare krets.

Hans Klintbom
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunal detaljhandelsutredning för Visbyområdet
Bakgrund
För att säkerställa förnyelsearbetet i innerstaden/ Ströwet i samklang med externa
etableringar har kommunen valt att i samråd med representanter för handeln arbeta
fram en detaljhandelsutredning för Visbyområdet. Denna skrift ska vara ett strategiskt
dokument för kommunen och andra berörda parter. Detaljhandelsutredningen är en
övergripande avsiktsförklaring men är också avsedd att vara till vägledning i det
enskilda konkreta fallet.

Inriktning
Detaljhandelsutredningen skall

•

ge underlag för kommunens planering av detaljhandel i Visbyområdet

•

vara en definierad spelplan för detaljhandelsföretagens etableringsöverväganden.

•

detaljhandelsutredningen kan med fördel läggas till och ingå som en del i en
eventuell översiktsplan för Visby.

Detaljhandelsutredningen ska vidare vara ett instrument för att ge handeln möjlighet
att

•
•
•
•

bidra till att utveckla Visbyområdet och övriga Gotland mot goda, jämställda och
långsiktigt uthålliga livsmiljöer för människors bosättning och för näringslivets
utveckling.
erbjuda mångfaldig försörjning av varor av god kvalitet och till rimliga priser.
göra det möjligt för gotlänningarna att – inom rimliga gränser – finna alla
sortiment på ön.
bevara och utveckla centrumfunktionerna.

Utredningens utgångspunkter är följande:

•
•
•

Handeln etableras och utvecklas med särskild hänsyn till Visbys position som världsarv.
Kommunens och handelns planering skall syfta till ekonomiskt och funktionellt stabila
centra med mötesplatser och verksamheter i trygg och trevlig miljö.
Den kommunala planeringen för handel och därtill kopplad service sker i samråd med
och vara baserad på en helhetssyn till gagn för alla berörda parter.

•

Goda befintliga utbud stöds och vidareutvecklas.

•

Det skall finnas goda möjligheter för företag att nyetablera och utvecklas.
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Beskrivning av nuläget - trender inom handel och
konsumentbeteenden
Förutsättningarna för handel och service förändras snabbt. Konsumtionen per capita ökar
med ett par procent per år. Nya handelsformer uppstår och gamla slås ut. Just nu ser vi t ex
ett ökat intresse för s k upplevelseinriktad handel samtidigt som efterfrågan på lätt tillgängliga lågprisutbud ökar. Så kallad e-handel över Internet förväntas ta ökande andelar av
en totalt sett ökande efterfrågan på detaljhandelsvaror.
Vi ger en översikt i bilaga 1, ”Konsumentbeteenden, handel och service. Utvecklingslinjer
generellt och på Gotland”.

Dagens detaljhandel på Gotland
Dagligvaror
Dagligvaruhandeln och därtill kopplad vardaglig service (bank, post, apotek, system etc) är
år 1998 hyggligt fördelad i kommunen, karta på sid 6 ger en översikt.
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DAGLIGVAROR

130 mnkr
3 100 kvm
42 000 kr/kvm
11 butiker

580 mnkr
8 800 kvm
66 000 kr/kvm
12 butiker
180 mnkr
4 000 kvm
45 000 kr/kvm
14 butiker

150 mnkr
3 300 kvm
45 000 kr/kvm
12 butiker

Försäljning inkl moms 1998 (exkl
bensinstationer, torghandel, kiosker mm över 50 mnkr), ytor, yteffektivitet och antal butiker
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Försäljningen i kommunens dagligvaruhandel var år 1998 omkring 1 100 mnkr/år inkl moms
och år 1999 upp emot 1 200.
Den s.k. yteffektiviteten (försäljning per kvm under året) är lägre, uppskattningsvis ca 10%
under rikssnittet. Detta beror främst på turismen, som motiverat en dimensionering för
turisttoppen i stället för årssnittet. Det innebär att handeln på ön, generellt sett, kan tänkas
ha mindre god lönsamhet.
Köptroheten är hög och turismen ger ett inflöde, sammantaget säljer dagligvaruhandeln på
ön ca 10% eller över 100 mnkr mer än den lokala efterfrågan. Köptroheten/inflödet kan
erfarenhetsmässigt på sikt sannolikt förändras ca 50 mnkr upp eller ner genom planeringsoch etableringsåtgärder.

Sällanköpsvaror
Sällanköpsvaruhandeln är mer centruminriktad än dagligvaruhandeln med

•
•
•

shopping, koncentrerad till Strövet i Visby innerstad och till Östercentrum,
tunga volyminriktade varor i Östercentrum, Skarphäll och Södercentrum och
förhållandevis svagare utbud i kommunens mindre tätorter.

Försäljningen i kommunens sällanköpsvaruhandel var år 1998 omkring 850 mnkr/år inkl.
moms, år 1999 sannolikt kring 900 mnkr.
Köptroheten/inflödet är lägre än för dagligvaror, försäljningen ligger trots turismens
positiva inverkan mer än 100 mnkr under den lokala efterfrågan. Detta beror främst på
kopplingen till den starka stockholmsregionen. Den är negativ idag men en potential för
framtiden. Det finns sannolikt en möjlighet att med en målmedveten satsning öka köptrohet
och inflöde - alternativt backa ytterligare.

7

Detaljhandelsutredning för Gotland, huvudtext.

25/5 2000

SÄLLANKÖPSVAROR

25 mnkr

700 mnkr

40 mnkr

90 mnkr

Försäljning inkl moms 1998
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Strategier för handelns utveckling fram till 2010
Marknadsanalys
Den marknadsanalys som genomförts av den gotländska handeln ger följande
utgångspunkter för 10-årsperioden.

Sällanköpsvaror
För sällanköpsvaror borde man fram till år 2010, om...

•
•

dagens konsumtionsprognoser (per capita konsumtionen) står sig och
om omsättningen av gotlandsturismen ökar med storleksordningen 5% per år.

...kunna se fram mot en ökad försäljningsvolym på Gotland på ca 25%, dvs 2,5%/år eller ca
200 mnkr. Detta efter att den expanderande e-handeln fått sin andel, som vi bedömer blir
ungefär hälften av ökningen av per capita konsumtionen. Lägg därtill den eventuella möjligheten att genom målmedveten satsning hämta hem dagens utflöde på ca 100 mnkr.
Om vi bedömer att detta kan komma att inträffa, bör vi på 10 års sikt ha en planberedskap
för ytterligare ca 300 mnkr sällanköpsvaror på Gotland, vilket kan sägas motsvara en
butiksyta av storleksordningen cirka 15 000 kvm. Det mesta av detta kommer att efterfrågas
i Visby. En del kommer att kunna fångas upp på befintliga ytor, men långt ifrån allt.
Befintliga ytor kommer dessutom att behöva moderniseras för rationellare hantering och
modernare utbud, vilket till en del kräver om- eller nybyggnad.
Efterfrågan kommer sannolikt att gå i två huvudriktningar: mot s.k. upplevelseinriktad
handel eller handel i centra med upplevelseprofil respektive volymhandel.

Dagligvaror
För dagligvaror borde man fram till år 2010, om...

•
•

dagens konsumtionsprognoser (per capita konsumtionen) står sig och
om omsättningen av gotlandsturismen ökar med 5% per år

...kunna se fram mot en ökad försäljningsvolym på ön på kanske 10%, dvs 1%/år eller
kanske 100 mnkr. Detta efter att den expanderande e-handeln och fast-food fått sina
respektiva andelar, som vi bedömer tillsammans tar i stort sett hela ökningen av per capita
konsumtionen.
Om vi bedömer att detta kan komma att inträffa, bör vi på 10 års sikt ha en planberedskap
för ytterligare 50 à 100 mnkr , vilket kan sägas motsvara en butiksyta i storleksordningen 1 à
2000 kvm dagligvaror. Det mesta av detta kommer att efterfrågas i Visby. En del kommer
att kunna fångas upp på befintliga ytor, men långt ifrån allt. En del befintliga ytor kommer
dessutom att behöva moderniseras med rationellare hantering och modernare utbud med
nybyggnad som följd. Kanske kommer upp emot 2.000 nya kvm att erfordras under
perioden?
Efterfrågan kommer sannolikt att gå i två huvudriktningar: mot prispressande handel respektive handel med hög servicenivå.
Kommunen måste ha en beredskap för denna utveckling.
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Konsekvensanalys
Arbetsgruppen med representanter från handeln har diskuterat vilka utbyggnadsalternativ
som skulle konsekvensanalyseras.
Det finns många alternativa sätt att förstärka den regionala handeln. De olika alternativen
kommer att få olika konsekvenser på befintlig handel i form av minskad försäljning och
kanske risk för nedläggning. För att belysa detta har några av utbyggnadsalternativen varit
föremål för en s.k. konsekvens-analys, se bilaga 3.
Den sålunda genomförda konsekvensanalysen har gett ett kunskapsunderlag för
utredningen. Med konsekvensanalysen som bakgrund föreslås följande principiella hållning
till de i konsekvensanalysen behandlade utbyggnadsalternativen.
Utbyggnaden bör hålla den takt som motiveras av efterfrågans ökning. Detta innebär i
princip för

•
•

dagligvaror en utbyggnad motsvarande upp emot 50 mnkr eller upp emot 1 000 kvm
för varje kommande femårsperiod.
sällanköpsvaror en utbyggnad motsvarande ca 150 mnkr motsvarande 1 000 2 000kvm per år eller 7 500 kvm för varje kommande femårsperiod.

Högre utbyggnadstakt kan motiveras av ex-vis önskemål om modernisering av butiksutbudet
för nya sortiment eller lägre priser.
Kommunen kan inte styra e-handelns utveckling. Den ovan angivna förväntade efterfrågeökningen har förutsatt att e-handeln tar ungefär halva konsumtionstillväxten.

Kommunala riktlinjer för behandling av handelsetableringar
Övergripande strategier för Visbys stadskärna (zon 1)
Visby stadskärna, utanför och innanför muren, måste för att utvecklas väl erbjuda följande:

•

Regionens största och mest varierade utbud inom handel och därtill kopplad service.

•

Koncentrerade attraktiva stråk med stimulerande och tilltalande mötesplatser.

•
•

En trygg, välskött och trivsam miljö med möjligheter till upplevelser för fastboende,
fritidsboende och turister.
Bästa möjliga tillgänglighet med bil och kollektiva färdmedel.

Stadskärnans utveckling är allas angelägenhet. Detta förutsätter ett aktivt samarbete mellan
kommun, fastighetsägare, köpmän och annat näringsliv. Kommunen måste stimulera och
medverka i ett sådant arbete och nystarta det om det somnar in. Kommunens medverkan ska
vara långsiktigt stabil.
Stadskärneutveckling har i andra städer1 visat sig framgångsrik. Erfarenheter visar att ett
väl genomfört stadskärneutvecklingsarbete ger ökad besöksfrekvens. Stadskärnan stabili-

1

Se t.ex. forskningsrapporter från KTH-Centrumfunktion.
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seras. Invånarnas och besökandes uppskattning av stadskärnan ökar, liksom köptrohet och
inflöde av pengar.
Stadskärnans olika delar, innanför respektive utanför muren, bör i kommersiellt hänseende
profileras för bästa samverkande helhet, utgående från respektive delars fysiska förutsättningar.

Övergripande strategier för Visbys externhandel (zon 2)
Externhandeln har i dagens samhällssystem och sociala struktur tydliga konkurrensfördelar
inom tunga och skrymmande sortiment. Den har också en viktig försörjningsuppgift, bl a
genom att den lättare kan erbjuda låga priser.
Om den får växa sig alltför stark på enstaka punkter ökar dock konkurrensfördelarna snabbt,
även för shopping och upplevelser, och externhandeln kan då b1i ett hot mot stadskärnan
och dessutom ge trafikmiljöproblem genom ökat bilresande. Den kan, beroende på sortiment, också bli ett hot mot den mer småskaliga närhandeln.
Kommunens övergripande strategi för Visbys externhandel utgår från följande:

•
•
•
•

Kommunen skall verka för bilorienterad volymhandel i externa lägen.
Ev omvandling av industriområden till handelsområden skall alltid ske genom
detaljplaneläggning i varje enskilt fall.
Utbyggnadstakten sker enligt särskild strategi både med avseende på volym och i tiden.
Kommunen skall välkomna nyetableringar så länge dessa ligger i linje med föreliggande
riktlinjer och speciellt om de bidrar till ökad priskonkurrens.

Strategier för Gotlands tätorter och närservicehandel
•

•
•

Kommunens små centra och tätorter bör satsa på bra kvalitet inom dagligvaror och
därtill kopplad vardaglig service. Strävan är att så långt som möjligt upprätthålla ett
rimligt utbud inom sällanköpsvaror så att orterna kan utvecklas väl som platser att bo
och verka på. Förnyelsearbete förutsätts likna det som sker i Visbys stadskärna, dock
mera fokuserat på närservice och småskalighet. Prioriterade frågor kan bli biltillgänglighet, utbudskombinationer och närmiljö. Detta kräver att kommunen har en ledande
roll i förnyelsearbetet och får näringsidkare och fastighetsägare i det enskilda centret
eller den enskilda tätorten att medverka. Det finns en strävan hos bensinbolagen att
utveckla bensinstationer till servicentra, bla med ett utbud av dagligvaror. Ökningen av
denna dagligvaruvolym kan erfarenhetsmässigt totalt sett handla om en tredubbling. En
etablering av handel på tex bensinstationer ses som positiv om etableringen kan få en
kompletterande närserviceroll. En lokalisering i renodlade biltrafiklägen kan accepteras
men då med en restriktiv hållning till stora dagligvarutbud.
Tätorternas centrumfunktion stöds genom centrumförnyelsearbete och genom en
medveten planering som möjliggör en förstärkning av centrumhandeln.
Restriktiv hållning till externetableringar som aktivt bidrar till sk centrumförskjutning.
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Strategier för att utveckla den regionala handeln i Visby, på
områdesnivå
Avsnittet behandlar samspelet mellan stadskärnan/Ströwet och externa etableringar. Den
övergripande regionalt verkande handeln i Visby finns idag i stadskärnan innanför och
utanför muren (Ströwet och Östercentrum) och det halvexterna Skarphäll. Viktiga knutpunkter/rondeller strax utanför muren kan på sikt vara expansionszoner för handeln som
tillsammans med innerstadens handel kan stärka stadens centrumfunktion. T ex Södercentrum har ett mellanläge och på sikt bör Södercentrum kopplas till stadskärnan. Regionalt
verkande handel i Visbys tätortsområde inriktas mot en handelsstruktur indelade i zoner
(se karta sid 13), som innebär en turordning vid nylokalisering:
Zon 1:

Zon 2:

Zon 1 är både stadskärnan innanför muren och delar av staden utanför muren.
Stadskärnan/Ströwet innanför muren med tyngdpunkt på mångfald, mötesplatser,
nöjen, kultur och shopping. Nyckelord: miljö, befintliga lokaler och turism.
Sällanköpsvaror av shopping-karaktär skall i första hand uppmuntras till
etablering i Visby stadskärna/Ströwet. Stadskärnan/Ströwet utanför muren
(Östercentrum och på sikt även t ex Södercentrum) med samma inriktning som
innanför muren men med inslag av storskalig handel och dagligvaror med stora
krav på biltillgänglighet.
Externa lägen som t ex Skarphäll med storskalig handel. Nyckelord:
miljöhänsyn, lågpris och biltillgänglighet.

Zon 1 innebär ett kommunalt ansvar för att bidra till att stadskärnan stärks. I de fall
stadskärnan/Ströwet inte kan rymma önskade verksamheter skall zon 2 övervägas i positiv
anda.
I den mån kommunen kan styra utvecklingen skall utbyggnadstakten helst följa efterfrågans
tillväxt. Med dagens prognoser för konsumtionens utveckling innebär detta en möjlig utbyggnad av 1 000 kanske 2 000 kvadratmeter sällanköpsvaror per år eller totalt ca 7 500
kvm sällanköpsvaror vart femte år och upp emot 1 000 kvm dagligvaror ungefär vart femte
år. Avsteg från denna princip kan motiveras för bl.a. nya sortiment eller modernisering.
Följande kommunala ambitioner finns för handelsutvecklingen i Visby.
Zon 1 - stärka innerstadshandeln

•

Att på sikt knyta "expansionsområdena" strax utanför muren till stadskärnan. T ex
Södercentrums koppling till innerstaden bör i framtiden bli lika naturlig som vi idag ser
Östercentrums roll för innerstaden. En utveckling av både Södercentrum och Östercentrum och närliggande "expansionsområden" är viktig för att möjliggöra det kommunala målet om en levande innerstad.

Zon 2

•

En ev omvandling av industriområde till handelsområde får inte påverka driften av
befintlig industriverksamhet.

Befintliga verksamheter

•

Kommunen ser positivt på expansion av befintlig handel, d v s att lokaliseringsbedömningen är gjord vid första ansökan, inte vid en expansion.
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Gränslinje mellan zon 1 och 2

0

Områdets prioritetsnivå
Industriområde som förblir
industriområde

1
2
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Kommunens möjligheter att påverka
Kommunen kan vägra upprätta detaljplan med hänvisning till kommunens planmonopol. I
övrigt är kommunens styrmöjligheter, när det gäller handelsetableringar, begränsade, se
bilaga 1. PBL ger möjligheter att i detaljplaneärenden stadga om tillåten yta och huruvida
livsmedel skall tillåtas. I övrigt är samförståndsplanering enda möjlighet. Arbetet med
föreliggande detaljhandelsutredning och det pågående arbetet i stadskärnan är exempel på
sådan samverkan.

Procedur vid etableringsprövning
Samråd etc enligt PBL
Prövningsproceduren föreslås följa PBL:s rutiner med tillägget att, om konsekvensanalys
aktualiseras, bör denna göras i ett öppet förfarande gentemot och i samråd med representanter för bl a handel.

Konsekvensanalys
Större nyetableringar utanför zon 1 (sällanköpsvaruhandel överstigande ca 3 000 kvm
totalyta och dagligvaruhandel överstigande ca 1 000 kvm) skall konsekvensanalyseras med
avseende på effekter på befintlig handel, befintliga centra, trafikmiljö m m.
Konsekvensanalysen bör omfatta

•
•
•

möjlig försäljning i tänkt nyetablerad handel samt därav följande försäljnings- och
sysselsättningseffekter i befintlig handel.
konsumenteffekter, exempelvis tillgänglighets- och prisförändringar.
konsekvenser på trafikmiljön, exempelvis på transportarbete, energiförbrukning, buller
och föroreningar.

Uppföljning och revidering
En ny utredning utarbetas vid behov. Denna ska kunna utgöra en del av en ev fördjupad
översiktsplan för Visby.
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Jämställdhetsaspekter
Endast begränsad kunskap finns om hur kommuner kan bidra till ett mer jämställt samhälle
när det gäller utbudsstrukturer för handel och service. Följande inriktning föreslås för Visby
(och Gotland), jämför bilaga 4.

•
•
•

Kommunen skall bidra till kunskapen i jämställdhetsfrågor rörande strukturer för handel
och service.
Bra förbindelser för gång-, cykel och kollektivtrafik skall så långt möjligt anordnas till
alla centra och andra större handels- och serviceetableringar.
God närservice i stadsdels- och små tätortscentra skall stödjas, särskilt utifrån att
ungdomar, funktionshindrade och äldre kan ha svårt att nå bilorienterade lägen.

Sammanfattning
Kommunen vill ge utrymme för mångfalden i handelsutbudet. Ny externhandel kan behövas
för att pressa konsumentpriserna, samtidigt som det ligger ett betydande värde i att värna
befintliga goda detaljhandelsutbud och goda miljöer. Detaljhandelsutredningen vill säkerställa förnyelsearbetet i innerstaden/Ströwet i samklang med externa etableringar. Den regionalt verkande handeln i Visby tätortsområde inriktas mot en handelsstruktur på två prioriteringsnivåer (zon 1 och 2) som innebär en turordning i lokaliseringen. För zon 1 finns
inga volymbegränsningar. Regleringen av "utbyggnadstakten" gäller för zon 2 vid nyetableringar eller när befintlig verksamhet ändrar karaktär, t ex ändrad användning av kvartersbutik till lågprishall eller bilhandel till livsmedel.
Utbyggnadstakten (zon 2) är för dagligvaror upp emot 1 000 kvm för varje kommande
femårsperiod och för sällanköpsvaror en möjlig utbyggnad av 1 500 kvm per år eller 7 500
kvm under femårsperioden.
Större nyetableringar utanför zon 1 (sällanköpsvaruhandel överstigande ca 3 000 kvm totalyta och dagligvaruhandel överstigande ca 1 000 kvm) skall konsekvensanalyseras bl a med
avseende på befintlig handel. Konsekvensanalys för nyetableringar i zon 2 gäller även för
nyetableringar utanför zon 2 som påverkar befintlig handel.
Handelsutredningen behandlar dagligvaror och sällanköpshandel. Etablering av kontor ingår
inte i handelsutredningen.
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Konsumentbeteenden, handel och service
Utvecklingslinjer generellt och på Gotland
Handelns struktur
Tillbakablick: 1950- och 60-talen
Svensk detaljhandels struktur grundlades till stor del under miljonårens expansiva 1950- och
1960-tal. Då skapades stora förortsområden med centra i "god bostadsanda" med gångavstånd till
bostad som viktigt kriterium.. Dessa centra hade ett jämförelsevis brett sortiment av dagligvaror,
fackhandel och tjänster. De dominerades av förhållandevis små butiker och planerades i första
hand för inköp till fots. De börjar nu bli omoderna: för klent utbud och för svag biltillgänglighet.
Stadskärnorna förändrades under samma period i samband med att varuhusen och andra stora
enheter gjorde sitt intåg. Detta krävde fysiskt utrymme och så småningom biltillgänglighet, vilket
ledde till ombyggnader och infrastrukturförstärkningar, inte alltid så estetiskt tilltalande.
Konsumenternas grundförutsättningar förändrades genom:
• det alltmer utspridda boendet,
• den förbättrade hushållsekonomin,
• den ökade biltillgången för allt fler hushåll,
• de bättre förvaringsmöjligheterna i hemmen,
• den ökade arbetstiden utanför hemmet bland kvinnor,
• förändrad lagstiftning avseende prissättning och öppethållande.
Detta gav nya förutsättningar för detaljhandeln, som drogs in i en våg av strukturrationalisering med satsning på bl.a. ökad omsättningshastighet, lägre betjäningsgrad och större
och färre butiksenheter. Denna strukturrationalisering för bättre lönsamhet, lägre priser och bättre
varuutbud stod inte alltid i samklang med samhälleliga önskemål om en rättvist fördelad
servicestruktur.
Gotland har liksom alla andra svenska kommuner genomgått denna utveckling.

Färre och större butiker, gärna externt
Vi har under hand fått en detaljhandelsstruktur med färre men större butiker, utspridda i ett
relativt glest nät. Under den senaste 30-årsperioden har t.ex. antalet traditionella dagligvarubutiker i landet minskat från 23 000 till 6.600 st. (1997), se följande tabell, samtidigt som
butiksstorleken ökat dramatiskt.
Antal dagligvarubutiker 1960-1997 (självbetjäningsbutiker med ett allsidigt livsmedelssortiment
eller livsmedelsavdelningar i varuhus eller stormarknader).
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Källa: Supermarket nr 5/6 1991 och nr 6/7 1997 samt HUI.
År
1960
1970
1977
1997

Antal
23.000
13.000
9.710
6.590

Nettominskning
- 10.000 = -5% per år
- 3.290 = -3à4% per år
- 3.120 = -3% per år

Under perioden har alltså antalet dagligvarubutiker minskat med 67%, d.v.s. knappt en tredjedel
av antalet butiker kvarstår år 1997. Den stora förändringsperioden var 60-talet, då drygt 40% av
butikerna försvann. Minskningstakten har planat ut under de allra senaste åren.
Butikerna har ökat i storlek. År 1960 fanns i landet 25 st. ” supermarkets” (för definition, se
bilaga 3), som svarade för 3% av dagligvaruförsäljningen. År 1997 dominerade denna relativt
stora butikstyp med 2.060 st. och en försäljningsandel på 77%. Utvecklingen går f.n. mot ännu
större enheter.
Vi har alltså fått en detaljhandelsstruktur med färre men större butiker, utspridda i ett relativt glest
nät.
Utvecklingen av externhandeln har gått fortare och längre i Sverige än i många andra europeiska
länder och är idag omfattande.
• Stormarknaderna svarade år 1997 för 7,9% av den totala detaljhandelsförsäljningen i landet.
• ” Storbutiker” (över 50 Mkr i omsättning) svarade för över 50% av dagligvaruförsäljningen i
landet år 1996. Merparten av dessa butikers försäljningsvolym finns i externa eller
halvexterna lägen. Samtidigt svarar de för endast 11% av det totala antalet dagligvarubutiker.
• Då det gäller volymhandel av sällanköpsvaror kan man konstatera att, av de tio största svenska
mångfilialföretagens volym, såldes 1995 ca 55% i externa eller halvexterna lägen.
• På 1960-talet fanns det över 350 st. cityvaruhus, idag finns det 95 st.
• Stora stadsdelscentra har förnyats och ibland byggts ut och utvecklats till regionala köpcentra.
• Små stadsdelscentra och glesbygdshandeln har tappat marknad.
• Lågprishandeln anses f.n. vara en klar vinnare i marknaden.
Annan service (post, bank, apotek, system etc.) har i princip genomgått samma utveckling, dock
med viss tidsförskjutning, vilket gör att vi måste förutse en ganska stark fortsatt
strukturrationalisering inom denna grupp.
Visby har följt den nationella trenden. Ett undantag är, liksom i många orter av Visbys storlek
eller mindre, att Visby inte har haft något riktigt stort stadsdelscentrum som kunnat ges en
regional roll (man har i stället nyetablerat regional handel ” halvexternt” , först i Östercentrum och
nu i Skarphäll och Södercentrum).
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Stadskärnornas renässans
Stadskärnornas handel och därtill kopplad service har tappat marknadsandelar under nästan
hela efterkrigstiden. Ibland har förlusterna tagit extra fart som ex.-vis. i Jönköping när A6 Center
etablerades och stadskärnans försäljning ” över natten” minskade med mer än 20%. Visby har
inte upplevt samma drastiska ” hopp” i utvecklingen.
Under slutet av 80-talet och under 90-talet har vi emellertid fått en allt mer omfattande satsning
på stadskärnorna och deras handel, både i Sverige och utomlands, enligt det s.k. FSKkonceptet. Detta har gett betydande volymökning för detaljhandeln i de stadskärnor som lyckats,
upp till +15%. Besöksfrekvenserna har ofta ökat med omkring det dubbla. Jönköping är det mest
kända svenska exemplet på sådan lyckosam förnyelse.
Visby stadskärna är mycket speciell med sin tudelning mellan området innanför muren och det
utanför, Östercentrum, som började som ” extern” etablering” , men nu är en del av stadskärnan.
Stadskärnan innanför muren både lider och gynnas av sin världsunika miljö och det är nu utomordentligt viktigt att det påbörjade förnyelsearbetet med ” innanför” och ” utanför” som en
kraftfull enhet blir framgångsrikt, både vad gäller riktning och styrka. Detta blir särskilt viktigt
nu, när nya externa satsningar planeras.

Konsumenten
Framtidens detaljhandel styrs av framtidens konsument och hans/hennes preferenser och beteenden, d.v.s. konsumentefterfrågan.
Den framtida konsumentefterfrågan grundläggs av överordnade faktorer som samhällets utveckling (t.ex. sysselsättning, rörlighet och teknologi), mänskliga resurser och nya livsstilar. Vi pekar i
detta avsnitt på några framtidstrender med, som vi tror, särskild betydelse för utvecklingen av
detaljhandel och därtill kopplad service.

Heterogena kundgrupper
Framtidens konsument blir kunnigare och kommer att ställa hårdare krav och blir mer otrogen än
dagens. Konsumentgrupperna blir mer heterogena. Detta kommer att ställa större krav på anpassning från handelns sida, som måste finna sina kundgrupper och sköta dem väl. Det kommer att bli
allt viktigare att ha rätt kunder i stället för att bara sikta mot många kunder. Man kommer t.ex. att
ännu mer än idag försöka erbjuda tydliga pris- och kvalitetsalternativ för att attrahera olika
befolkningsgrupper:
• Grupper med olika inkomst- och sysselsättningssituation,
• Grupper som medvetet söker olika pris- och kvalitetskombinationer vid olika tillfällen, ett s.k.
polariserat beteende,
• Grupper med olika bakgrund vad avser t.ex. ursprung, religion och tradition.
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Befolkningspyramiden förändras
Framtidens konsument kommer att leva i allt mindre hushåll. För närvarande är t.ex. över 50%
av hushållen i Stockholms stad enpersonshushåll och Manhattan i New York uppvisar ett extremvärde med ca 90% enpersonshushåll.. Detta kommer att öka konsumentkraven på fackhandel med
hög servicegrad och närservice både inom sällanköps- och dagligvaror, samt på rena service- och
nöjesutbud. Uteätandet kommer att öka liksom efterfrågan på färdigmat i butik.
Följande diskussion av befolkningsstrukturen (befolkningspyramiden) och dess betydelse för
detaljhandeln är hämtad från ” En kartläggning av Storstockholms detaljhandel 1995” (Svensk
Handel Region Stockholm, f.d. Stockholms Köpmannaförbund) och avser storstadsregionen
Stockholm (länet), men de principiella tendenserna är giltiga även för Visby, som dock har en
speciell sits genom sin stora andel turister. Mellan 1995 och 1999 har Gotlandsturismen i snitt
ökat med 2.5 % per år.
Först några utgångspunkter i åldersstrukturen:
” Barn i åldern 5-14 år blir ca 40.000 fler år 2005 än 1995, vilket är ca 10 % ökning. Barnkläder, skor och
leksaker är exempel på gynnade branscher. Vuxna i åldern 25-29 år blir ca 20.000 färre, vilket är över 15
% minskning. Detta är människor i vuxenlivets etableringsfas, vilket säkert uppmärksammats av företag
som IKEA, modeföretag m.fl., som riktar sig till åldersgruppen. 45-49 åringarna blir ca 20.000 färre.
En åldersgrupp där förändringen blir rätt dramatisk är 55-59 åringarna. De blir ca 30.000 fler, vilket är 35
%. Här finns många som tjänar bra (och ofta är huset eller bostadsrätten betald).
60-64 åringarna blir också betydligt fler, ca 25.000, vilket är en ökning på över 30 %.
Bland de som är äldre än 65 år är förändringarna mindre.”

Sedan sannolika effekter för detaljhandeln av den ändrade befolkningspyramiden:
” Befolkningspyramiden är inte lika logisk som en gång i tiden. Nu ser vår befolkningsstruktur snarare ut
som ett ” befolkningstimglas” . Fyrtiotalisterna är en betydande grupp, antalsmässigt. Många av dem har
bra arbeten och kommer att erhålla en god pension när det är dags att träda tillbaka. Denna generation
har under åren byggt upp en ekonomisk trygghet och ett intresse för självförverkligande. Familj, sport och
fritid tycks ha hög prioritet. Konsumtionsprognoser tyder också på att fritidsbranscherna bedöms få en
mycket god utveckling in på 2000-talet. Vi ser nu tydligt ett mönster att dagens medelålders och äldre inte
ändrar livsstil utan tar med sig stora delar av den livsattityd, som de förvärvade när de var unga. Tydligast
syns detta i städerna.
Vår nya tids pensionärer har således ett helt annorlunda konsumtionsmönster än vad vi varit vana vid. Det
handlar lika mycket om mode och nycker för såväl gammal som ung. Att åka Harley Davidson när man fyllt
60 år är inte vanligt, men förekommer i större omfattning än för 15 år sedan. Det finns en mängd exempel
inom framför allt sällanköpsvaruhandeln, där man kan peka på fortsatt god konsumtion upp i höga åldrar.
Att denna generation sedan i hög grad prioriterar sina barnbarn gör knappast denna åldersgrupp mindre
intressant. Vart tog då 50- och 60-talisterna vägen? Detta är generationer som i större utsträckning har
individualismen som ledstjärna och ännu tydligare blir det i de yngre åldersklasserna.”

Det sker alltså en ökad fokusering på beteende och preferenser i stället för på ålder.
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Bilen och miljön
Vi har med åren fått en ökad efterfrågan på och etablering av bilorienterad handel, speciellt i
ytterstadsområden, så också på Gotland. Merparten av svenska hushåll disponerar bil.
Konsumentefterfrågan har emellertid under senare år alltmer inriktats även på miljörelaterade
kvaliteter. Vi har, speciellt i storstäderna men även i orter som Visby, fått motsättningar mellan
önskemål om bekväm tillgänglighet, som idag ofta bäst tillgodoses med bil, och krav på god
miljö. Miljöbegreppet har successivt vidgats från funktionellt, vackert och trivsamt till globalt
hållbart och lokalt hälsosamt på kort och lång sikt. Särskilt intensiv är debatten om trafikmiljön.
Detta kommer med all säkerhet att på sikt alltmer motivera företrädare för handeln till
miljömedvetna lokaliseringar, med mindre bilberoende och gärna närmare bostadsområdena.

Internationaliserat konsumentbeteende
Den internationella påverkan kommer att öka genom medlemskapet i EU, men också genom den
allmänna internationaliseringen av konsumentbeteendet. Dagens unga generation är redan van att
röra sig fritt runt om i världen och lär sig därigenom uppskatta ett varierat konsumtionsmönster.
Samtidigt har vi en betydande invandring, över 10% av de boende i Sverige är födda i annat land
och 4% av de boende på Gotland).
Detta gör, sammantaget, att det finns stora konsumentgrupper som har annorlunda konsumtionsvanor än vad vi traditionellt är vana vid i Sverige. Detta kräver anpassning av detaljhandeln och
därtill kopplad service, framför allt genom lokalt anpassade utbud.

IT tar marknadsandelar
IT, informationsteknologin, kommer att göra det möjligt att sköta en hel del av inköpen via datorbaserade teknologiska system. Idag tvista de lärde om i vilken omfattning detta kommer att ske.
Volymsandelar på mellan 5% och 15% diskuteras för år 2010.
Många tror på en snabb IT-utveckling inom detaljhandeln. Det finns dock enligt vår uppfattning
åtminstone ett par hinder för detta:
•
•

Handeln fyller en viktig social funktion för många människor. Detta behov kan svårligen
fyllas via IT.
Det kommer att kosta en hel del pengar att få varor levererade hem efter beställning.
Många varor har låga marginaler och kraftiga prishöjningar skulle behövas för att
kompensera det arbete som konsumenten idag uträttar i distributionskedjan.

Dessa faktorer, i kombination med att stora konsumentgrupper kommer att ha gott om tid och ont
om pengar, kommer sannolikt att begränsa användningen av de nya systemen. I första hand kommer de att efterfrågas av välutbildade konsumenter med goda inkomster och ont om tid.
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Varugrupper som anses speciellt lämpade för IT är skivor, böcker och andra lätt transporterade
” entydiga” varor, som redan idag når ganska höga försäljningsandelar via internationella ITutbud. Dessutom bör man räkna med att märkeskläder och vissa andra märkesvaror kan få en viss
tillväxt genom teknologisering av dagens postorderförsäljning.
Inom dagligvarubranschen förutspås en tillväxande andel hemsändning via IT. Detta sker dock än
så länge genom det befintliga butiksbeståndet, vilket gör IT mindre ” hotfullt” för befintliga
daglig-varubutiker.
Totalt sett bör man räkna med att IT kommer att ta hand om en god del av den förväntade konsumtionstillväxten, mer inom vissa varugrupper och mindre inom andra. Inom dagligvaror finns
skäl att räkna med att hela tillväxten under de närmaste åren kommer att fångas upp av IT, som
dock till stor del kommer att distribueras genom befintligt butiksnät. Inom sällanköpsvaror bör
man räkna med att i snitt omkring halva tillväxten går över till IT och till större delen distribueras
utanför befintligt butiksnät.

Konsumentpreferenserna styr handeln
De nya konsumentpreferenserna, som vi exemplifierat ovan, kommer att styra strukturutvecklingen av handel och därtill kopplad service och kan beskrivas på olika sätt. Vi väljer även här att
utgå från Svensk Handel Region Stockholms beskrivning av fyra huvudlinjer, vilka alltså speglar
handelns egen bedömning för storstadsområden, i princip dock relevanta även för Gotland:
•
•
•
•

” Handla billigt - ofta livsmedel eller större inköp till hem och hobby, externa singeletableringar, t.ex.
Maxi ICA, IKEA och Obs! står för denna handel.
Handla rationellt - inköpslistans olika poster handlas snabbast och enklast i ett köpcentrum.
Handla upplevelser - stadskärnans utbud är i detta fall, ännu så länge, unikt med sin blandning av
kultur och kommersiell handel. Stadens styrka ligger i ett unikt utbud och i en unik miljö.
Handla på vägen till/från arbetet, fritidssyssla eller dylikt. Oftast ren servicehandel i anslutning till
allmänna färdmedel, på bensinstationer mm. Relativt små volymer, totalt sett, men växande.”

Vår kommentar är att dessa huvudlinjer speglar ett rationellt, och från handelns synpunkt realistiskt, synsätt, Det kan dock till vissa delar strida mot samhällets önskemål om en god distributionsstruktur med t.ex. väl utvecklad närservice, speciellt i Visbys ömtåliga innerstad.
Olika befolkningsgrupper har olika förutsättningar, preferenser och beteenden, t.ex. avseende
rörlighet (bl.a. tillgång till bil), ekonomiska resurser, sortimentsönskemål och önskemål om
öppethållande. Exempel på sådana grupper som i olika situationer kan behöva beaktas särskilt,
bl.a. med hänsyn till känsligheten för försämrad närservice, är: pensionärer, ungdomar, handikappade, olika etniska grupper, barnfamiljer, ensamstående föräldrar och arbetslösa.
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Fortsatt polarisering
Handelns företrädares strävan mot förbättrad ekonomi och marknadsanpassning genom ökad
läges- och utbudspolarisering kommer att fortgå. Vi kommer att få en ännu tydligare uppdelning
mellan kvalitet och kvantitet. Å ena sidan kvalitativ, serviceinriktad och upplevelseaccentuerad
handel, gärna kombinerad med ett generöst kultur- och serviceutbud i medelstora och stora
stadskärnor (som Visbys) och köpcentra. Å andra sidan tydligt profilerad rationell lågpris- och
volymhandel i bilorienterade lägen (som t.ex. i Visbys Skarphäll och Södercentrum). Inom
dagligvaruhandeln kommer även mindre butiker att sträva mot ökad service och ökade
upplevelsekvaliteter, ett exempel är den nya typen av bensinstationshandel.
Däremellan kommer det att finnas handel för t.ex. närservice i stadsdelar och små tätorter och
småskalig bilorienterad handel, t.ex. bensinstationshandel. Därtill handel i glesbygd, som ofta
lever under speciella förhållanden med bl.a. kompletterande ekonomi och egenägda fastigheter.
Drivkraften för handeln är lönsamhet och handeln måste därför så nära som möjligt följa kundefterfrågan och kundbeteenden.
I en detaljhandelspolicy för Visby (och Gotland) kan man svårligen negligera handelns och konsumenternas polariseringssträvanden. Tvärtom måste dessa bejakas och följas. Men anpassas bl.a.
till de övergripande miljökraven.

Detaljhandelns samhällsroll
Många intresserade parter
I ett väl fungerande samhälle ställs krav på detaljhandeln som en ingrediens i stadens och
landsbygdens miljö och som nödvändig service för alla individer och hushåll. Detaljhandels och
annan konsumentservices struktur och lokalisering är en fråga där många parter har önskemål och
värderingar, som ibland skiljer sig åt:
•
•
•

För handelns och andra kommersiella serviceföretags del är det viktigt att kunna etablera sig
med god lönsamhet och konkurrenskraft. Fastighetsägarna är måna om bra förutsättningar för
handeln för att få den som långsiktigt stabil och välbetalande hyresgäst.
Konsumenterna vill naturligtvis ha ett rikt, mångfacetterat och lättillgängligt serviceutbud att
välja bland.
På kommunen vilar ett uttalat ansvar att skapa en väl fungerande och trevlig stads- och landsbygd med bästa möjliga serviceutbud och att speciellt uppmärksamma att servicen skall vara
tillgänglig för alla befolkningsgrupper, såväl äldre som yngre, ensamstående och barnfamiljer,
bilhushåll och hushåll utan bil, friska och handikappade osv. Detta gäller speciellt dagligvaruförsörjningen.
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Edge city och/eller traditionell koncentration
Frågeställningar om detaljhandelns lokalisering är en del av debatten om stadens utveckling i
stort. Tillväxten av service, kontor och andra verksamheter i tätort förläggs allt mer till perifera
"mellanland" där det storskaliga vägsystemet ger attraktiva knutpunkter, noder, eller korridorer,
ett visbyexempel är möjligen Skarphäll.
Externhandeln och de andra verksamheter den brukar dra till sig är viktig i denna utveckling,
även för att den attraherar andra verksamheter. Företrädarna för en glesare stad ser fördelar med
friare etablering i stadslandskapet och större rörlighet. I denna stadsstruktur hör t.ex. så kallade
"edge cities" hemma. Glesheten gör bilen nödvändig.
Andra anser att vi skall värna om en tät stadsbygd och ett serviceutbud med traditioner och
mönster från europeisk stadskultur. Man menar att en sådan struktur ger större möjligheter till
goda kulturella utbud, sociala kontakter och möten. Stadskärnan eller stadsdelscentra skall
fungera som vardagsrum. En tätare stadsbygd kan också lättare försörjas med kollektivtrafik.
Hur man hanterar handel och service på Gotland, speciellt i Visby tätort, ligger centralt i denna
frågeställning.

Dagligvaror i bensinstationer
Bensinstationerna genomgår f.n. en tydlig förvandling mot ett mer komplett dagligvaruutbud, till
en del kompletterat med annan service. Den traditionella bensinstationen för ett resandesortiment
inom dagligvaror med en årsomsättning på i snitt kring 5 mnkr. Branschen strävar nu mot enheter
med storleksordningen 20 mnkr i årsförsäljning.
Detta skulle innebära att i en region med t.ex. 25 bensinstationer kommer dagligvaruutbudet i
dessa att öka från ca 125 mnkr till ca 500 mnkr, d.v.s. motsvarande en mycket stor stormarknad.
Vilka risker och möjligheter innebär detta?
Väl lokaliserade kan den moderna bensinstationen kanske bli ett alternativ till en vissnande befintlig närservice. Dock med högre priser, ganska smalt sortiment och med en tveksam närmiljö
för icke-bilister. Det finns också problem med bostadsnära lokaliseringar p.g.a. farligt gods m.m.

Handel och service i små tätorter och glesbygd
En ond cirkel med handel och service som en part
Handel och service i glesbygd lever under speciella och ofta knappa förhållanden med små volymer, långa arbetsdagar och låg lönsamhet. Man verkar ofta som familjeföretag i självägda fastigheter och med handelsverksamheten endast som en delekonomi. Samdistribution och tjänstekomplettering (post, systemtjänster etc.) krävs ofta för överlevnad och för att kunna erbjuda god
service. Generationsskiften/överlåtelse, investeringsbehov eller plötsliga varuförluster innebär
ofta så stor ekonomisk påfrestning att butiken slås ut. Det kommunala ansvaret är stort eftersom
nedläggning kan innebära stora svårigheter för de kringboende med därav följande
distributionsansvar typ hemtjänst för kommunen.
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För en levande landsbygd är dagligvaruhandeln centralt viktig. Inte enbart för att garantera en god
dagligvaruförsörjning för landsbygdsboende utan också som en samlingspunkt i samhället. Det är
främst när ” sista butik” läggs ner som varuförsörjningen drastiskt försämras för befolkningen
genom att avstånden till alternativa inköpsställen kan bli kraftigt förlängda. I första hand drabbas
äldre personer och hushåll som saknar bil. Detta kan tvinga dem att flytta närmare tätorten. När
befolkningsunderlaget sviktar försämras också förutsättningarna för annan service. De allmänna
kommunikationerna försvagas, kanske också skolan, i en ond cirkel. Till sist kanske bygden som
sådan hotas. En ond cirkel.
Sedan 1994 har Konsumentverket tillsammans med Glesbygdsverket kartlagt landsbygdens och
glesbygdens tillgång på varuförsörjning och annan vardaglig service. Det har visat sig, att på bara
två år har 180 st. svenska orter förlorat sin sista livsmedelsbutik. Samtidigt sägs ett hundratal
byskolor vara hotade. Det finns även tydliga exempel på hur bl.a. posten, banken, livsmedelsbutiken, systembolaget och apoteket aktivt arbetar med överlevnadsproblematiken genom att
samsas om lokaler, personal och teknik.
Glesbygdens befolkningsutveckling
Sverige är glest befolkat med endast 19 personer per kvadratkilometer. Som jämförelse har t.ex.
Holland 219. Mer än 80% av Sveriges befolkning bor i tätort (tätort definierad som ort med fler
än 200 invånare). Endast var sjunde svensk bor alltså i vad som statistiskt benämns som glesbygd.
Definitionerna är flera. Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet har i en rapport valt
följande definitioner.

Definition
Tätort
Glesbygd =>
Grund för indelning
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enligt SCB
Tätort (<200 inv.) Glesbygd (allt utanför tätort)
Tätortsavgränsning
84%
16%
(senaste 1995)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enligt ERU
Urban zon
Urbaniserad
Rural
Bilvägsavstånd till
glesbygd
glesbygd
tätort med 10000 alt
(>10000 inv.
(2000-10000
(<2000 inv.
2000 invånare
<30 km)
inv. <30 km)
>30 km)
87% (1987)
12%
1%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enligt GlesTätort
Tätortsnära
Landsbygd
Glesbygd
Restid med bil till
bygdsverkets
landsbygd
tätort med 3000
definition
(<5 min
(5 - 45 min
(<30 min
(allt utanför
alt 1000 invånare
(t ex NUTEK
>3000 inv.)
>3000 inv.)
1000-3000 inv.) tidigare definition)
1997)
69%
29%
1%
1%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enligt
Centralort
Centralortsnära Landsbygd
Fjärrbygd
Avstånd till eget
Gerum 1997
landsbygd
kommuncentrum
(>5 km)
(5-15 km)
(15-30 km)
(>30 km)
57%
31%
10%
2%

Indelningen bygger på valdistrikt (7000 valdistrikt i samband med valet 1994). Valdistrikten har
grupperats i utifrån avståndet till eget kommuncentrum. Enligt den sista av de fyra definitionerna
kan indelningen tolkas så att området inom 5 kilometers radie från kommuncentrets mittpunkt
benämns centralort. Området mellan 5 och 15 kilometer från centralorten benämns centralortsnära
landsbygd. Valdistrikt utanför dessa båda zoner benämns ytterområden och kan delas in i dels
glesbygd och fjärrbygd.
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På Gotland bor 38% av invånarna i Visby, ca 56% i Visby och övriga tätorter. Sålunda bor 44%
av Gotlands invånare i glesbygd eller småorter.
Framåtblick
I studien ” Glesbygdens utveckling och lantbrevbäringen - tendenser i bosättningsmönster samt
analys av marknad för en utvidgad serviceroll för lantbrevbäringen” (1997) diskuteras några
framåtblickande slutsatser för glesbygdens utveckling:
Det finns flera skäl att anta att utvecklingsmönstret kommer att förstärkas ytterligare under de
närmaste åren. Faktorer som driver på en fortsatt avfolkning av de mest perifera och glesast
befolkade områdena i Sverige är framför allt:
• att födelseunderskotten i glesbygden är betydande till följd av de senaste decenniernas
omfattande nettoutflyttning av ungdomar;
• att utflyttningen av ungdomar driver på en ökad benägenhet till utflyttning även i
föräldragenerationen;
• att traditionella glesbygdsnäringar sysselsätter allt färre, samtidigt som de nya
arbetstillfällena inom tjänstesektorn huvudsakligen tillkommer i storstäderna;
• att närhet till utbildningsmöjligheter blir allt viktigare, men också att näringslivets mest
expansiva delar i allt högre grad söker sig till områden där man kan få tag i högutbildad
arbetskraft;
• att offentliga sektorns försvagade styrroll med krympande arbetstillfällen och subventioner till
områden med svaga marknadsunderlag;
• att en fortsatt omfördelning av offentliga resurser i nuvarande utsträckning till resurssvaga
hushåll och regioner kräver mycket hög ekonomisk tillväxt;
• att ökade transportkostnader, bl. a. till följd av hårdare miljökrav, fördyrar arbetspendling;
• att serviceindragningar i allmänhet försvårar och fördyrar kvarboende;
• att anspråken beträffande valmöjligheter ifråga om utbildning, arbete och service driver på
utflyttning till större och mångsidigare lokala arbetsmarknader;
• att avregleringar och bolagiseringar inom statliga verksamheter lett till ökade krav på
effektivisering och kostnadsbesparingar, något som i sin tur många gånger medfört en
koncentration till större orter och regioncentra.
Det finns också ett antal faktorer som talar för en bibehållen eller t o m ökad glesbygdsbefolkning:
• förskjutningar i boendepreferenser, d.v.s. att en ökad andel hushåll prioriterar glesbygdssärdrag i boendemiljön, närhet till naturen och/eller särskilda kulturmiljöer;
• distansöverbryggande informationsteknologi (IT) ger möjligheter till ett glesare bosättningsmönster;
• ökat kvarboende även i lågkonjunkturen eftersom det inte finns några nya jobb att flytta till.
Samtidigt kan levnadskostnaderna, främst utgifterna för boendet, hållas på en jämförelsevis
låg nivå i glesbygden.
Sammanställningen visar i stort på sannolika fortsatta problem för glesbygdsbutiken att erhålla
förbättrade marknadsmöjligheter. Så är det säkerligen också på Gotland.
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Lanthandel med lönsamhetsproblem
Storbutikernas och lågprishandelns stadigt ökande marknadsdelar har lett till en skärpt
konkurrens och omorganisation av partihandelsledet. Ökade inslag av direktleveranser av varor
till de största butikerna har ökat konkurrensen och kostnadsmedvetandet inom partihandeln, som
genomfört förändringar för att ta tillvara stordriftsfördelar i distributionen. En effekt av denna
utveckling är att antalet distributionscentraler halverats sedan slutet av 80-talet, något som inte
gynnar hanteringen av små leveranser till ett perifert belägna butiker. En annan konsekvens är
ökad prisdifferentiering mellan stora och små butiker. Även direktleverantörer av färskvaror som
bröd, mjölk och charkprodukter har de senaste åren börjat ta ut avgifter vid leveranser av små
kvantiteter varor. Avlägset belägna butiker har under senare år också i ökande utsträckning fått
börja betala extra avgifter för fraktkostnader.
Ett särskilt problem, som accentuerats till följd av den nuvarande uppdelningen av marknaden, är
att de minsta glesbygdsbutikerna vid ägarbyte inte alltid får behålla den gamla leverantören utan
tvingas byta till en leverantör, som distribuerar till servicehandel och storhushåll.
Konsekvenserna av detta är att man tvingas acceptera ett annat sortiment och högre priser än vad
som erbjuds av leverantörerna till de vanliga dagligvarubutikerna. I vissa fall innebär dessa byten
av leverantör att man förlorar möjligheten att ta emot moderföretagets förmånskort, vilket är en
stor konkurrensnackdel.
Det är mot denna bakgrund man får se glesbygdshandelns idag bekymmersamma situation:
• Skillnaden i inköpspriser mellan stora och små butiker ökar, samtidigt som antalet konkurrerande storbutiker växer.
• Ökade kostnader vid inköp av små volymer, som ibland tvingar fram en anpassning av
leveransfrekvensen, som i sin tur ger negativa effekter på varukvalitet och service.
• Ökande skillnader i prisnivå mellan olika butikskategorier kombinerat med konsumenternas
ökade rörlighet och en pressad hushållsekonomi medför att landsbygdshandeln tappar alltfler
kunder till tätorterna.
Samtidigt pressas lanthandeln hårt av att flera ombudsbolag tenderar att dra sig ur engagemang i
lanthandeln. Aktuella exempel på detta är AB Tipstjänst och Apoteksbolaget. Även om de direkta
ekonomiska effekterna av att förlora någon typ av ombudskap är relativt små, kan detta för dessa
butiker medföra stora omsättningsförluster om kunderna också väljer att göra sina dagligvaruinköp på annan ort, som har den ombudsservice kunderna efterfrågar. Den sammantagna effekten
av utvecklingen under senare år är att landsbygdshandelns ekonomi försämrats och att
nedläggningstakten bland små butiker ökat.
Den dåliga lönsamheten kan illustreras med resultaten i Sveriges Livsmedelshandlareförbunds
(SSLF) lönsamhetsundersökning för 1995, vilken visar att dagligvarubutiker med en
årsomsättning mellan 1 och 5 miljoner kronor (exkl. moms) i genomsnitt har ett negativt resultat,
-3,3%, efter finansnetto. Motsvarande resultat 1994 var -2,1%. Genomsnittsomsättning för de
dagligvarubutiker som erhöll stöd till kommersiell service budgetåret 1994/95 uppgick till 5,2
mnkr/år.
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Miljöarbete enligt agenda 21
Agenda 21:s tre fronter
Detaljhandelns ” spontana” utveckling mot större andel biltrafikorienterade butiker kan sägas
medverka till att skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers förutsättningar ökar och att
bilberoendet rent generellt ökar. En sådan utveckling kan anses rimma illa med strävan mot
ekologiskt hållbara samhällen.
Agenda 21 från Rio-konferensen 1992 slår fast tre hållbarhetsbegrepp, vilka blivit vägledande för
svensk samhällsplanering:
• ekologisk hållbarhet,
• social/organisatorisk hållbarhet och
• ekonomisk hållbarhet.
Agenda 21 arbetet bör bedrivas parallellt på dessa tre fronter, även om den ekologiska hållbarheten gärna prioriteras, då den tidigare försummats.
Agenda 21:s ” tre ben” gör miljöarbetet komplext eftersom t.ex. ekonomisk hållbarhet kan anses
stå i motsats till ekologisk. Ett typexempel är för kunden ekonomiskt rationella biltransporter,
som kan anses stå i motsats till en ekologiskt god trafikmiljö för samhället. Man kan hävda att det
krävs ett ekonomiskt hållbart samhälle för att vi skall ha råd att forma ett ekologiskt hållbart.
Kanske är detta den också mest accepterade tolkningen, som därmed gör miljöarbete enligt
Agenda 21 till en intressant balansgång på jakt efter hållbara kompromisser.

Gotlands miljöpolicy
Gotlands kommun har formulerat sin miljöpolicy i rapporten översiktsplanen Gotland Vision
2010, Eko-program och Gotlands kommuns kretsloppsplan.
Detaljhandelspolicyn för Visby (Gotland) bör ha en tydlig Agenda 21 profil med tillägget att
detta kan ha olika innebörd på olika tidshorisont:
• På kort sikt krävs pragmatiska kompromisser för att inte riskera ” ekonomisk och praktisk
turbulens” .
• På längre sikt läggs allt starkare tyngdpunkt vid de ekologiska och sociala kvaliteterna.

Externhandeln och trafikmiljön
Miljöfrågorna är särskilt aktuella när det gäller etablering av externhandel. Flera intressanta
studier har gjorts. Sammanfattningsvis gäller följande.
• Externhandel ökar bilberoendet.
• Den första stormarknaden på en ort ställer till stor turbulens i inköpsresandet och orsakar
stora ökade bilresmängder för inköp.
• Stormarknad nr tre eller fyra på orten får mindre trafikeffekter och kan t.o.m., om den blir
strategiskt placerad, minska bilresmängden, dock aldrig ner till nivån före den första
stormarknaden.
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Vanliga nivåer för förändrad bilresmängd vid en stor externetablering:
• Enstaka hushåll som drastiskt ändrar sina inköpsvanor kan öka bilresmängden för inköp av
aktuella varuslag med kanske 1000%.
• Den totala bilresmängden för inköpsresor i kommunen kan öka med några procent.
• Den totala bilresmängden i regionen kan öka med delar av procent.
Alltså: mycket stora skillnader, vilket gör det viktigt att räkna på relevant bas. Tillkommer att vi
inte vet i vad mån ökad bilresmängd för en ärendetyp kompenseras av minskad för en annan.
Avgaser och bullerstörningar ökar i allmänhet mindre än biltrafikarbetet eftersom trafiken flyttas
till mer framkomliga vägar.
Förändringarna av bilresmängd är ganska enkelt beräkningsbara m.h.a. marknadsmodeller som
TYSK. De följande förändringarna av avgaser och buller beräknas därefter med sedvanliga
modeller för detta ändamål.

Samhällsstyrning av detaljhandelsstrukturen
Går det att styra?
Det finns goda skäl för att samhället skall försöka styra detaljhandelns utveckling. Motiven ligger
i frågor som varuförsörjning och miljö. Frågan måste dock ställas: går utvecklingen att styra och i
så fall hur?
Boverkets publikation från 1999, ”Handeln i planeringen” ger en intressant diskussion om
samhällets behov och möjligheter att påverka.

Styrning av nyetablering via lagstiftning
I Sverige regleras detaljhandelns lokalisering genom detaljplaneläggning enligt PBL (Plan- och
ByggLagen). Kommunerna kan genom sitt planmonopol bestämma läge och till vissa delar
utformning av detaljhandelsanläggningar. För mellankommunala frågor har Länsstyrelsen överinseende och kan kalla in planer för överprövning, vilket dock är ovanligt.
PBL har nyligen ändrats och innehåller nu möjligheter för kommunerna att i detaljplan särskilja
olika typer av handel, som partihandel och detaljhandel, och inom detaljhandel även livsmedelshandel och handel med skrymmande varor. Denna möjlighet att precisera typ av handel fanns
även i gamla PBL, men togs bort i april 1992 för att inte motverka effektiv konkurrens.
De skäl som Plan- och byggutredningen (delbetänkande SOU 1996:52) anger för återinförande av
möjligheterna att reglera olika handelsändamål är desamma som motiven var i förarbetena till
PBL 1986-87. Man talar om möjligheten att få "en för konsumenterna lämplig butiksstruktur,
hänsyn till omgivningen samt kvartersmarkens och bebyggelsens lämpliga utformning". Man
säger vidare att "livsmedelshandeln i vissa lägen kan behöva begränsas eller helt förbjudas med
hänsyn till kravet på en lämplig samhällsutveckling". Inför den nu genomförda lagändringen har
även miljöfrågor tagits upp och man påpekar att för att uppnå t.ex. minskade koldioxidutsläpp
krävs en minskning av vägtrafiken samt medveten styrning av bebyggelseutveckling och
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infrastruktur. Man säger också att handelns lokalisering spelar en avgörande roll för
stadsstrukturen samt möjligheten att nå service utan bil.
Preciserade begränsningar typ ” max XXXX kvm livsmedel” kräver tung argumentation,
sannolikt i form av en saklig och neutral konsekvensanalys.
År 1993 infördes i en portalparagraf i PBL, en bestämmelse om att planläggning skall främja en
långsiktigt hållbar livsmiljö. De kommunala medel som finns att styra handeln är, även efter den
nu genomförda ändringen av PBL, ofullständiga och trubbiga i detta avseende.
För närvarande skärps lagarna i många europeiska länder i syfte att försvåra skadliga
externetableringar. Det sker bl.a. i våra nordiska grannländer.

Praktiska styrmöjligheter
Det finns alltså endast begränsade möjligheter att via planlagstiftningen avstyra eller påverka
” mindre lämpliga” nyetableringar. Dessa möjligheter skall förstås tas tillvara, där de finns och
där motiv för styrning finns.
Mer reella möjligheter till samhällelig styrning av handelsstrukturen är annars av
politisk/praktisk/ ekonomisk natur, att genom positivt agerande verka för att befintliga utbud som
bedöms ” önskvärda” får bästa möjliga verksamhetsförutsättningar och därmed blir maximalt
uthålliga och konkurrenskraftiga. Detsamma gäller nyetableringar, att erbjuda
etableringsmöjligheter som lockar de företag/utbud man önskar.

Slutsatser för Visby (Gotland)
De ovan beskrivna trenderna måste få påverka Visbys (Gotlands) detaljhandelspolicy.
Man kan för det närmaste decenniet förutse följande ”spontana” utveckling av den fysiska
utbudsstrukturen, generellt men också på Gotland.
• Ökande svårigheter för små bostadsorienterade centra och annan närservice samt i glesbygd.
• Ökande fördelar för stora, bilorienterade utbud.
Påverkansmöjligheterna från samhällets sida, om man vill styra mot ett bibehållande eller
restaurering och nyskapande av ” icke extern” handel, ligger enligt vår bedömning i följande
åtgärder.
• Restriktioner mot ” oönskade” externa nyetableringar, så långt lagstiftning och opinion
medger.
• Framför allt: stimulansåtgärder (eller undvikande av förstörande åtgärder) i de centra och
utbud man vill värna om, sannolikt i första hand bostadsnära utbud och utbud i glesbygd, och
för de nyetableringar man bedömer önskvärda.
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Exempel på stimulansåtgärder för befintliga utbud/centra, som kommunen/samhället kan och
bör initiera, uppmuntra eller delvis själv genomföra är:
•
•
•
•
•

Upprättande och vidmakthållande av en potent och kompetent samverkansorganisation för
förnyelse och centrumledning, typ FSK. Detta gäller idag stadskärnorna, men kommer alltmer
att gälla även mindre centra i stadsdelar och mindre tätorter.
Omdimensionering och omprofilering av utbudet m.h.t. rådande marknadsläge.
Fysisk upprustning.
Förbättring av tillgängligheten med alla färdmedel.
Integration i små centra och i glesbygd mellan dagligvaruhandel, post, apotek och system
samt dagligvaruhandel och restaurang.

Det skulle också vara intressant att diskutera mer okonventionella stödformer som
• Stöd till invandrarbutiker eller lokala kooperationer i små centra, t.ex. genom skattelättnader
och
• Hyressubventioner i små centra med motivet att centret behövs för att göra kringliggande
bostadsbestånd hyresvärdigt.
Tilläggas kan att stadskärnans FSK-satsning bör ges allt stöd.
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Bilaga 2
Begreppsförklaringar
(Källor: Konsumtionsprognosgruppen, Tidskriften Supermarket, Köpcentrumkatalogen,
Nordplan AB, Handeln i planeringen m. fl.)
Bensinstationshandel se Trafikbutik
Bostadsorienterad handel (Bostadsområdescentrum/Närhetscentrum)
I huvudsak dagligvaruhandel i direkt anslutning till ett bostadsområde och med sin huvudsakliga
kundkrets inom gångavstånd. Det kan förekomma inslag av specialvaror i främst etablerade äldre
bostadsområden, t ex stadsdelscentra (Bostadsområdescentrum/Närhetscentrum). Vanligen gäller
dock att dagligvaror dominerar. I större bostadsområdescentra kan det även finnas bank och post.
En vanlig storlek är ca 5000 kvm men kan variera från 3000 - 7000 kvm.
Category Killers
Category killers är butiker inom sällanköpsvaruhandel som har specialiserat sig inom ett produkteller varuområde, t ex leksaker, elektronik, vitvaror och böcker. Dessa enheter erbjuder ett djupt
sortiment och en aggressivare prispolitik än andra tidigare aktörer på marknaden, vilka har en
bredare sortimentssammansättning. Är vanligen över 3000 kvm försäljningsyta, lokaliserade i
externt läge samt med goda parkeringsmöjligheter.
Dagligvaror
Med dagligvaror avses sådana varor som fyller konsumentens dagliga inköpsbehov, dvs.
livsmedel (livsmedel, alkoholfria drycker och öl, klass 1 och 2), kemtekniska produkter, tidningar
och tid-skrifter (exkl. prenumerationer), tobak, blommor, apoteksvaror (exkl. läkemedel) med
mera.
Livsmedel är den del av dagligvarusortimentet som kan regleras enligt PBL. Definitionerna för
livsmedel följer livsmedelsstadgan
Dagligvarubutik
Dagligvarubutiken har ett allsidigt sortiment av dagligvaror och även i de flesta fall ett urval av
"dagliga" specialvaror som damstrumpor, husgeråd etc.
Externhandel
Handelsetableringar med en viss minsta yta, lokaliserade utanför etablerade tätorts- eller
stadsdels-centra och som ej kan klassas som bostadsorienterad handel. Stor andel bilkunder.
Externhandel sker vanligen i form av etablering i isolerade lägen där en verksamhet ligger ensam
t ex bygg-varuhus eller etableringar i industriområden eller etablering i planerade
handelsområden t ex ett köpcentrum.
Externhandel har av tradition en inriktning mot prisorienterad och/eller volymorienterad handel.
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Externt köpcentrum
Externa köpcentra är i förväg planerade detaljhandelsutbud, som erbjuder besökaren ett vanligen
marknadsanpassat utbud av butiker och därtill kopplad service, t ex restauranger, apotek, bank,
post och systembolag. Detaljhandelsutbudet inkluderar vanligen både dagligvaror och
specialvaror. Besökaren är i mycket stor utsträckning bilburen.
Svenska externa köpcentra är ofta utformade som en stor byggnad med en bruttoyta över 10 000
kvm. Kan även vara samgrupperade mindre byggnader, s.k. box shops.
Fackhandelsbutik
Butik med huvudsaklig inriktning inom ett varuområde (exkl. livsmedel): färg, järnvaror, böcker,
textil etc.
Factory Outlet Mall
Ett externt beläget köpcentrum för försäljning av i huvudsak sällanköpsvaror (främst konfektion).
Stor andel långväga bilburna kunder. Bruttovåningsytan uppgår vanligen till över 10 000 kvm.
Följande kännetecken gäller för en "äkta" Factory Outlet Mall:
•

•
•

•

att tillverkaren/producenten själv kan kontrollera var de egna prisnedsatta produkterna erbjuds
till försäljning. Genom att utbudet till områden som normalt inte innehåller tillverkarens
kunder störs inte dessa av att varorna erbjuds till lägre pris än normalt. Tillverkaren kan även
kontrollera och anpassa försäljningen så att sekunda produkter, testprodukter, överskott och
liknande tillhandahålls marknaden,
att anläggningarna kan nå lönsamhet trots att prisreduktionen ofta uppgår till 60% (dvs. priset
är 40 % av normalpriset). Skälet till detta är låga kostnader (låg servicegrad, låg hyreskostnad,
begränsad exponering och enkla rationella butikslösningar),
att genom att sätta upp egna detaljhandelsenheter kan tillverkaren påverka enhetens
fjärrverkan i marknaden, bestämma en egen marknadspolicy, eventuellt ta bort märken ur
plaggen och se till att handeln med de egna varorna görs på ett för tillverkaren acceptabelt
sätt. Därigenom kan tillverkaren noga kontrollera de betingelser under vilka de egna
produkterna tillhandahålls.
att ett ytterligare skäl är ofta att i tider då detaljhandelskedjor runt om i världen ökar andelen
egna varumärken är det en möjlighet för tillverkaren att skapa egna kanaler och en närhet till
marknaden. Tillverkaren hoppas på detta sätt garantera den egna marknadstillväxten.

Kommuncentrum
Ett kommuncentrum innehåller ett bredare utbud inom dagligvaror och sällanköpsvaror samt
kommunservice. Ett kommuncentrum är vanligen över 7000 kvm bruttoyta.
Köpcentrum
"En arkitektonisk enhetlig grupp av byggnader för detaljhandel och kommersiell service, som är
planerad, utvecklad, ägd och förvaltad som en enhet. Denna skall vad gäller läge, storlek och typ
av butiker/verksamheter samt antal egna parkeringsplatser, vara dimensionerad och anpassad till
den marknad som den skall betjäna."
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Lågprisbutik
Butiker där konsumenterna uppfattar priserna som låga. Butiker som har en speciell karaktär.
Butiker som betonar kriterier som standard vad gäller inredning, servicenivå, sortiment och
prispolitik (kännetecknas av låga och fasta priser snarare än extrapriser).
Partihandel
Varuförsäljning till andra än privatpersoner.
Service/jourbutik
Mindre dagligvarubutik med begränsat men allsidigt sortiment, kundfrekvent läge (även i
bostadsområden), högst 250 kvm försäljningsyta samt långt öppethållande.
Skrymmande varor
I huvudsak sällanköpsvaror med ett särskilt stort ytkrav per försåld krona, återfinns inom delsortiment i varuområden, t ex möbler, färg, järnhandel, byggvaror, radio och TV.
Speciallivsbutik
Livsmedelsbutiker med huvudsaklig inriktning inom ett varuområde. Exempelvis: kött-, fruktoch fiskbutiker etc. Räknas ej som dagligvarubutik.
Storbutik
Med storbutik avses en Supermarket med en försäljningsyta på minst 1500 - 2500 kvm.
Stormarknad
"Varuhus" med minst 2500 kvm försäljningsyta, extern läge, brett sortiment, övervägande självbetjäning och minst 300 parkeringsplatser.
Supermarket
Dagligvarubutik eller livsmedelsavdelning i varuhus och stormarknader med en försäljningsyta på
minst 400 kvm. Har ett fullständigt livsmedelssortiment. I fristående butiker inkluderas även
specialvaror om de betalas genom utgångskassor.
Sällanköpsvaror (specialvaror)
Övrig detaljhandelskonsumtion. Delas upp i beklädnad, hemutrustning och fritidsvaror.
Beklädnad: kläder, tyger, garner, sybehör, skor, andra personliga tillhörigheter (t ex väskor och
handskar).
Hemutrustning: möbler, mattor, belysning, hushållstextilier, hushållsmaskiner, husgeråd.
Fritidsvaror: optik, mc och cykel, radio, TV, fotoartiklar, båtar, motorer, andra fritidsartiklar
(exkl. blommor), fototjänster, böcker, andra trycksaker, juveler, ur, skrivmateriel.
Trafikbutik (även Bensinstationshandel)
Mindre dagligvarubutik i anslutning till bensinstation. Har ett i förhållande till servicebutiken mer
begränsat (främst vad avser färskvaror) men allsidigt sortiment, högst 250 kvm försäljningsyta
samt långt öppethållande (följer bensinstationsanläggningens öppettider).
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Varuhus
Försäljningsställe med minst 1500 kvm försäljningsyta och med minst 20 av följande 30 varuområden i sortimentet: livsmedel, tobak, tidningar och tidskrifter, böcker, pappersvaror och
kontorsutrustning, blommor, tvätt- och rengöringsmedel, kroppsvårdsmedel inkl. kosmetika,
dam- och flickekipering, herr- och gosskonfektion, skor, beklädnadstyger, garn, mönster, sybehör,
reseffekter och andra lädervaror, möbler, sängutrustning, heminredningstextilier, belysningsarmatur och elartiklar, hemelektronik, glas, porslin och husgeråd, hushållsmaskiner, ur, optik,
guldsmedsvaror, fotot, grammofonskivor, tonband och musikinstrument, leksaker, färg med mera,
verktyg och järnvaror, sportartiklar och cyklar.
Ytor
Det förekommer två ytangivelser, försäljningsyta och bruttovåningsyta (BTA). Försäljningsyta
anger den yta som används för exponerings- och kundkontaktsändamål. Bruttovåningsyta anger
yta för försäljning, butikslager, butikskontor och personalutrymmen.
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Bilaga 3
Konsekvensanalys av diskuterade nyetableringar
Allmänna förutsättningar
Alla nedan redovisade försäljningsuppgifter är inkl moms i 1998 års priser och marknad.
Beräkning av möjlig försäljning och därav följande effekter har gjorts med Nordplans marknadsmodell TYSK.
För den som vill se situationen 2000 kan utvecklingen av konsumtion och försäljning på Gotland
från beräkningsåret 1998 till dagens år 2000 bedömas vara i löpande priser:
DV ökning upp emot 2 % per år
SV ökning 4 à 5 % per år
För de närmast kommande åren bör man kunna förutsätta att den årliga ökningen blir ännu något
större, dock med viss reservation för e-handelns tillväxt.
För 1998 års försäljning, se kartor 1 och 2.

Testade alternativ
Dagligvaror
Alt DV 0.

Pipdånen 500 kvm säljyta DV för begränsat torrt sortiment (ÖB).

Alt DV 1.

Alt DV 0 plus en ny Rimi 900 kvm säljyta DV i Skarphäll.

Alt DV 2.

Alt DV 1 plus ny Obs i Skarphäll 2.500 kvm säljyta DV.

Alt DV 3.

Alt DV 1 plus utökad Hemköp 500 kvm säljyta DV i Östercentrum.

Alt DV 4.

Pipdånen 3.000 kvm säljyta DV för ett komplett sortiment.

Sällanköpsvaror
Alt SV 0.

Pipdånen 2.500 kvm säljyta SV (ÖB).

Alt SV 1.

Alt SV 0 plus Obs eventuellt övergivna DV-yta i Östercentrum 1.200 kvm SV.

Alt SV 2.

Alt SV 1 plus ny Obs i Skarphäll 4.500 kvm säljyta SV.

Alt SV 3.

Alt SV 0 plus nya enheter i Östercentrum 5.000 kvm totalyta SV.
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130 mnkr
3 100 kvm
42 000 kr/kvm
11 butiker

180 mnkr
4 000 kvm
45 000 kr/kvm
14 butiker

150 mnkr
3 300 kvm
45 000 kr/kvm
12 butiker
Karta 1. DV – försäljning inkl moms 1998 (exkl bensinstationer, torghandel,
kiosker mm över 50 mnkr), ytor, yteffektivitet och antal butiker.
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25 mnkr

700 mnkr

40 mnkr

90 mnkr

Karta 2. SV – försäljning inkl moms 1998.
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Möjlig försäljning och beräknade effekter
Alla nedan redovisade siffror avseende möjlig försäljning och effekter på befintliga butiker är
utan hänsyn till eventuella försvarsåtgärder eller nedläggningar, som om etableringarna gjorts
” under natten” år 1998. För områdesdefinitioner, se kartor 3 och 4.
Resultatet redovisas med den siffernoggrannhet som beräkningen gett. Den verkliga osäkerheten
är dock betydligt större.
Varje angiven förlustsiffra är genomsnitt för områden. I respektive område tappar stora enheter
normalt något mer än snittet och små enheter betydligt mindre än snittet.
Resultatet redovisas utförligt i underbilaga 3:3.

Alt DV 0 - Pipdånen 500 kvm
Etablering av 500 kvm säljyta dagligvaror (DV) för ÖB i Pipdånen (begränsat torrt sortiment)
beräknas sälja för upp emot 20 mnkr. Detta ger små effekter, knappt mätbara. Inget område får
effekter över ca -3 %. Vi ser inga nedläggningsrisker.

Alt DV 1 - Alt DV 0 plus ny Rimi Skarphäll 900 kvm
Pipdånen plus 900 kvm säljyta DV för Rimi i Skarphäll. Idag finns en Rimi i Visby med drygt
800 kvm säljyta. De två Rimi-butikerna (Skarphäll och befintlig) beräknas tillsammans kunna
sälja för 90 à 100 mnkr. Hur mycket just den nya Rimin i Skarphäll kommer att sälja för är
svårare att säga, troligtvis kommer den att få något mindre än hälften av totalen, men det kan bli
en större andel, beroende på hur ägaren väljer att satsa. Försäljningsförluster i befintlig DVhandel av alt DV 1:
Område
5, 6 och 8
4, 7, 9 och 10
1, 2 och 3
Befintliga Rimi (ingår i område 9)
Roma (ingår i område Mitt)
Norr
Mitt
Syd

Genomsnittlig effekt i resp. område
9%
8%
8%
5 à 20 %
beroende på fördelningen mellan de två Rimi
5%
4%
3%
2%

Vi kan inte se någon omedelbar nedläggningsrisk, även om flera butiker riskerar att hamna under
20 mnkr, som på litet längre sikt kan ge svårigheter. En ordentlig bedömning av nedläggningsriskerna kräver ordentlig insyn i respektive butiks ekonomi.
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Alt DV 2 - Alt DV 1 plus ny Obs i Skarphäll 2.500 kvm
Även DV enheten i befintliga Obs flyttar ut till Skarphäll och fördubblas. Den nya Obs-enheten
beräknas sälja för 120 à 130 mnkr. Försäljningsförluster i alt DV 2:
Område
1, 2 och 3
5, 6 och 8
4, 7, 9 och 10
Befintliga Rimi (ingår i område 9)

Genomsnittlig effekt i resp. område
18 %
14 %
13 %
10 à 30 %
beroende på fördelningen mellan de två Rimi
10 %
8%
6%
4%

Roma (ingår i område mitt)
Norr
Mitt
Syd

Flera nedläggningar kan förväntas i Visby och Roma. 5 à 10 butiker kan komma i riskzonen. Alla
kommer dock inte att läggas ned utan effekten klingar ut efter nedläggning av några stycken. En
ordentlig bedömning av nedläggningsriskerna kräver ordentlig insyn i respektive butiks ekonomi.

Alt DV 3 - Alt DV 1 plus utökad Hemköp 500 kvm
Den nya Hemköpsytan beräknas sälja för 25 à 30 mnkr. Försäljningsförluster i alt DV 3:
Område
5, 6 och 8
4, 7, 9 och 10
1, 2 och 3
Roma (ingår i område mitt)
Norr
Mitt
Syd

Genomsnittlig effekt i resp. område
13 %
13 %
12 %
7%
5%
4%
3%

Någon nedläggning riskeras. Den inte särskilt stora hemköpsetableringen kan bli "droppen som
får bägaren att rinna över" sedan Rimi etablerat i Skarphäll. En ordentlig bedömning av
nedläggningsriskerna kräver ordentlig insyn i respektive butiks ekonomi.

Alt DV 4 - Pipdånen 3.000 kvm
För att illustrera vad som skulle kunna hända om Pipdånens 3000 kvm SV skulle omvandlas till
en ordinär stor DV-hall, har följande beräkning gjorts. Etableringen beräknas sälja för betydligt
över 100 mnkr. Dagligvaruhandeln i Visby, inkl nyetableringen, kommer att förlora starkt i
lönsamhet. Försäljningsförlusterna i befintlig DV-handel blir av storleksordningen:
Område
5, 6 och 8
1, 2 och 3
4, 7, 9 och 10
Roma (ingår i område mitt)
Mitt
Norr
Syd

Genomsnittlig effekt i resp. område
15 à 20 %
9 à 14 %
8 à 14 %
7à8%
5à8%
ca 5 %
<4%
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Nedläggningsriskerna blir ungefär som i alternativ DV 2. En ordentlig bedömning av
nedläggningsriskerna kräver ordentlig insyn i respektive butiks ekonomi.
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Alt SV 0 - Pidånen 2.500 kvm
Etablering av 2500 kvm säljyta sällanköpsvaror (SV) för ÖB i Pipdånen beräknas sälja för 20 à
30 mnkr, eventuellt mer beroende på sortiment och profil och hur mycket inflödet till Gotland
kom-mer att öka (sannolikt <5 mnkr). Försäljningsförluster i befintlig SV-handel:
Område
Övriga Visby
Östercentrum
Innerstaden
Skarphäll
Mitt
Norr
Syd

Genomsnittlig effekt i resp. område
4%
3%
3%
3%
2%
2%
1%

Man får alltså negativ påverkan på innerstadens SV-handel på i snitt några procent med stor
variation beroende på enskilda butikers sortiment och profil. Detta kan orsaka nedläggning för
någon butik med utsatt sortiment och profil.
Konsumtionstillväxten kompenserar på något års sikt.

Alt SV 1 - Alt SV 0 plus SV i Obs Östercentrum 1.200 kvm
Detta alternativ kommer aldrig att existera på egen hand, utan är direkt kopplat till alt SV 2 där
Obs antas flytta ut till Skarphäll.
Etablering av 1200 kvm säljyta sällanköpsvaror (SV) i Obs (efter att Obs DV flyttat ut till Skarphäll) beräknas sälja för ca 30 mnkr, beroende på hur mycket inflödet till Gotland kommer att öka
(sannolikt ca 5 mnkr). Försäljningsförluster i befintlig SV-handel av alt SV 1:
Område
Övriga Visby
Östercentrum
Skarphäll
Innerstaden
Norr
Mitt
Syd

Genomsnittlig effekt i resp. område
8%
7%
7%
6%
5%
4%
2%

Man skulle alltså få en negativ påverkan på innerstadens SV-handel på i snitt över 5 % plus den
direkta utflyttning av butiker, som kan komma att ske. Kanske totalt betydligt över 10 % eller ca
20 mnkr, med stor variation beroende på enskilda butikers sortiment och profil. Detta kan inleda
en ond spiral för innerstadens SV-handel.
Konsumtionstillväxten kompenserar generellt sett på ett par års sikt, men för innerstaden krävs
också en kraftfull stödjande strategisk planering för att undvika hastiga förluster ner till nivåer
"under den kritiska massan". Detta arbete har påbörjats genom den nybildade samverkansorganisationen och den förhoppningsvis välformulerade intervjuundersökningen kan ge värdefulla idéer.
Östercentrums förlust kompenseras av försäljningen på de nya ytorna.
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Alt SV 2 - Alt SV 1 plus ny Obs i Skarphäll 4.500 kvm
En ny Obs med 4.500 kvm säljyta för SV beräknas sälja SV för ca 70 mnkr. Försäljningsförluster
i befintlig SV-handel av alt SV 2:
Område
Övriga Visby
Östercentrum
Skarphäll
Innerstaden
Norr
Mitt
Syd

Genomsnittlig effekt i resp. område
12 %
12 %
12 %
12 %
10 %
4%
3%

Man skulle alltså få en starkt negativ påverkan på innerstadens SV-handel på i snitt över 10 %
plus den direkta utflyttning av butiker, som kan komma att ske, framförallt till Östercentrum.
Kanske totalt över 20 % eller ca 50 mnkr, med stor variation beroende på enskilda butikers
sortiment och profil. Detta kan inleda en kraftfull ond spiral för innerstadens SV-handel. Även
Östercentrum skulle få en besvärande påkänning som dock kompenseras av butiker som sannolikt
flyttar dit från innerstaden. Skarphälls nergång uppvägs totalt sett av Obs tillkomst i området.
Konsumtionstillväxten kompenserar generellt sett på ett par års sikt, men för innerstaden krävs
också en kraftfull stödjande strategisk planering för att undvika hastiga förluster ner till nivåer
"under den kritiska massan", vilket kan bli mycket svårt i detta scenario.

Alt SV 3 - Alt SV 0 plus nya enheter i Östercentrum 5.000 kvm
De nya SV-ytorna i Östercentrum beräknas sälja SV för ca 80 mnkr (osäkerheten stor m.h.t.
sortiment och profil), vilket knappast kan bli lönsamt för en "galleria" med citysortiment.
Försäljningsförluster i befintlig SV-handel av alt SV 3:
Område
Östercentrum
Skarphäll
Innerstaden
Övriga Visby
Norr
Mitt
Syd

Genomsnittlig effekt i resp. område
14 %
13 %
13 %
12 %
10 %
6%
4%

Man skulle alltså få en starkt negativ påverkan på innerstadens SV-handel på i snitt upp emot 15
% plus den direkta utflyttning av butiker, som kan komma att ske. Kanske totalt över 20 % eller
ca 50 mnkr, med stor variation beroende på enskilda butikers sortiment och profil. Detta kan
inleda en kraftfull ond spiral för innerstadens SV-handel. Östercentrums förlust uppvägs av de
nya ytornas försäljning och sannolikt utflyttade butiker.
Konsumtionstillväxten kompenserar generellt sett på ett par års sikt, men för innerstaden krävs
också en kraftfull stödjande strategisk planering för att undvika hastiga förluster ner till nivåer
"under den kritiska massan", vilket kan bli mycket svårt i detta scenario.
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Norr

Mitt

Syd
Karta 3. Områden Gotland.
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Karta 4. Områden Visby.
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Underbilaga 3:1

Metod TYSK1
För att fastställa de förändringar i köpbeteende som kommer att orsakas av en nyetablering, har vi
använt oss av en marknadsmodell som utarbetats inom Nordplan AB.
I den marknadsmodell som använts beaktas:
• utbudsställenas yta och försäljning.
• restid mellan underlag (kunder) och utbud (butiker) speciellt.
• övriga framgångsfaktorer som påverkar försäljningen (se bild).

Övriga Framgångsfaktorer
Omgivning

Tillgänglighet

Grannar

Öppettider

Stråkuppbyggnad

Biltrafik/Parkering

Yttre miljö

Kollektivtrafik

Lägets
Kvalitet

Konkurrens

Gång/cykeltrafik
Butikens
framgång

Personal

Marknadsföring

Inre faktorer

Varor

Lokalutformning

Ledning

Finansiering

Distribution

Prisprofil

Storlek

De ingångsvärden när det gäller butikernas omsättning, som därvid används, erhålls vanligtvis från
respektive butiksägare, nästan alltid på villkor att de behandlas som konfidentiella.

Arbetsgång
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut om detaljeringsgrad när det gäller beräkningsunderlag och därmed osäkerheter.
Beslut om vilket sortiment som skall studeras (tex dagligvaror, sällanköpsvaror).
Identifiering av konkurrerande utbudsställen (t.ex. butiker och andra försäljningsställen).
Inhämtning av uppgifter om utbudsställenas omsättningar och ytor.
Avgränsning av det geografiska utredningsområdet.
Indelning i underlagsområden (statistikområden, stadsdelar eller liknande).
Beslut om vilka kundkategorier som skall studeras (tex hela befolkningen, enbart bilister).
Fastställande av köpkraft, in- och utflöde, grå marknad etc.
Beräkning eller bedömning av restider.
Inmatning i modellen av inhämtade och beräknade uppgifter.
Kalibrering av modellen utifrån de inmatade uppgifterna varvid man erhåller ett samlat värde för
respektive utbudsställe ( s.k. servicekoefficient).
• Beräkning av förändringar utifrån kunskap om nyetableringens läge (restider), storlek och
antaganden om övriga framgångsfaktorer. Nyetableringens servicekoefficient bestäms genom
en jämförelse med befintliga utbudsställens servicekoefficienter.
• Bedömning av sannolika motåtgärder, nedläggningar etc.
• Slutsatser om förändringar i köpbeteende.
1

Metoden kallas TYSK, som står för tids-, yt- och servicekoefficient
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Underbilaga 3:2

Beräkning av miljöeffekter från trafik, generell
metoddiskussion
Magnus Lind

Energi
Energiåtgång från fordonstrafiken i kWh relaterad till de beskrivande parametrarna:

Noggrannhetsnivå 1
Beräkningsmodell:
Trafikarbetet för olika fordonsslag multiplicerat med en medelenergiförbrukning för typ av väg och
fordonsslag.
Beräkningsunderlag:
Trafikarbetet (fordonskilometer) och energiförbrukningsdata. För transport, som ej sker med vanlig buss
eller lastbil, kan ex-vis schablonvärden enligt KFB rpp 1994:6 nyttjas.

Noggrannhetsnivå 2
Beräkningsmodell:
VU94 och EVA.
Beräkningsunderlag:
Fordonssammansättning, typ av väg, medelhastighet på vägen, antal stopp, kallstartsandel, körsträckor,
flöde och energiförbrukningsdata.
Vidstående figur avser tätortsresor,
Energiåtgången för framdrivning
(kWh/passagerarkilometer)
inom city, dagtid. Figuren visar
Ej rusningstid
erforderlig framdrivnings-energi i
Stående
kWh/passagerarkilometer för olika
Sittande
transportmedel med varierade
Personbil
beläggningsgrad.
1,0
Denna graf är ett exempel på
beräkningsunderlag för
energikonsumtion för
T-bana
Stadsbuss
persontransporter.
0,5

Antal
pass

0
1

10

100

1000
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Noggrannhetsnivå 3
Beräkningsmodell:
Trafiksimuleringsmodeller eller direkta mätningar, kopplade till energiförbrukningsmatriser. Exempel på
simuleringsmodell är HUTSIM.
Beräkningsunderlag:
Fordonssammansättning, körmönster, kallstartsandel, körsträckor, flöde och energiförbrukningsdata.

Avgasutsläpp från trafiken
Effekten avgaser har vi valt att dela upp i emissioner (avgasutsläppsmängd) och immissioner (avgashalt).
Faktisk emission och immission (Kväveoxid, Kolväte, Koldioxid, Koloxid, Partiklar och Svaveldioxid) i
massa/volym (g/m2) och bara massa (kg), dessa relateras sedan till de beskrivande parametrarna.

Emissioner
Noggrannhetsnivå 1
Beräkningsmodell:
Trafikarbetet för olika fordonsslag, multiplicerat med medelemissionen för typ av väg och fordonsslag.
Beräkningsunderlag:
Trafikarbetet (fordonskilometer) och emissionsdata. För transport, som ej sker med vanlig buss eller
lastbil, kan exempelvis schablonvärden enligt KFB Rapport 1994:6 användas.

Noggrannhetsnivå 2
Beräkningsmodell:
VU94 och Eva.
Beräkningsunderlag:
Fordonssammansättning, typ av väg, medelhastighet på vägen, stopp, kallstartsandel, körsträckor, flöde
och emissionsdata.

Noggrannhetsnivå 3
Beräkningsmodell:
Trafiksimuleringsmodeller eller direkta mätningar kopplade till emissionsdata. Exempel på simuleringsmodell är HUTSIM och exempel på emissionsdata är MTCs emissionsmatriser.
Beräkningsunderlag:
Fordonssammansättning, körmönster, kallstartsandel, körsträckor, flöde och emissionsdata.
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Immissioner
Noggrannhetsnivå 1
Beräkningsmodell:
Att beräkna immissionen för ett helt område går bra om tillgång till koncept som ex.vis Airviro finns om
inte mätningar finns att tillgå. En annan enkel metod är annars att använda sig av nedanstående
nomogram, vilket anger grovt vid vilka trafikmängder och avstånd från gatumitt som det av SNV angivna
riktvärdet för koloxid kan förväntas överskridas.
Grovsorteringsnomogram för bilavgaser
Trafikmängd fordon/årsmedeldygn

Inom det skuggade området i nomogrammet
måste hänsyn tas till gatutyp, bakgrundshalt
etc. för att kunna avgöra om koloxidhalten
överskrider det ansatta riktvärdet eller ej, d.v.s.
beräkningar enligt SNVs modell nivå 2/3 eller
AIG/S (noggrannhetsnivå 2) måste
genomföras. Nomogrammet kan inte användas
för gator, där kvävedioxidhalten är
dimensionerande, d.v.s. gator med stor andel
dieseldrivna fordon som bussgator.
Ingångsvärden i nomogrammet är gatans
trafikflöde per dygn och avståndet till
gatumitt.

30 000

WHO:s riktvärden
för koloxid
överskrides

20 000

10 000

Noggrannare
beräkningar
erfordras
(enl. ber,nivå
2 eller 3)

WHO:s riktvärden
för koloxid överskrides ej
5

10
15
20
25
Avstånd till gatumitt i meter

30

Beräkningsunderlag:
Fordonsflödet och avstånd till gatumitt.

Noggrannhetsnivå 2
Beräkningsmodell:
Naturvårdsverkets modell för beräkning av avgashalter i gaturumet (SNV 2 och 3) och AIG.
Beräkningsunderlag:
Beräkningar med SNVs modell nivå 2/3 eller AIG/S (beräkning av CO- och NOx-halter) kräver dels
obligatoriska värden, dels värden som kan ersättas med schablonvärden. Schablonvärdena är värden som
är beroende av gatans belägenhet.
Obligatoriska värden:
Trafikflöde, hushöjd, gatubredd, temperaturnivå för dimensionerande tillfälle och avstånd
till trafikströmmarna.
För att ta fram schablonvärdena:
Dim timme (fm eller em), beräkningsår, gatutyp, ortstorlek, gatans läge och vindzon.
Utan schablonvärdena:
Andel trafik (%) under dim timme, körmönster, kallstartsandel, fordonssammansättning
och bakgrundshalt.
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Trafiksäkerhet
Noggrannhetsnivå 1
Beräkningsmodell:
Trafikarbetet kopplat till olycksstatistik.
Beräkningsunderlag:
Trafikarbetet (fordonskilometer) samt polisrapporterade, sjukhusrapporterade och försäkringsbolagsrapporterade olyckor.

Noggrannhetsnivå 2
Beräkningsmodell:
Konfliktstudier, trafikarbetet kopplat till olycksstatistik, TRÅD och Klots.
Beräkningsunderlag:
Polis-, sjukhus- och försäkringsbolagsrapporterade olyckor. Hastighet, korsningsutformning,
mötespunkter bil/bil och GC/bil samt hastighet.

Buller
Noggrannhetsnivå 1
Beräkningsmodell:
En grov uppfattning (nivå 2) om bullernivåerna fås om de reducerande faktorerna (avstånd, bullervallar
mm) inte tas med. D.v.s. bullerberäkningarna baseras endast på fordonsflöde, hastighet, andel tung trafik
och avstånd till bullerkällan.

Noggrannhetsnivå 2
Beräkningsmodell:
Naturvårdsverkets modell och TRIVECTORS modell Buller VÄG Win.
Beräkningsunderlag:
Fordonssammansättning, skyltad hastighet, avstånd till beräkningspunkt, vägens geometriska utformning
och utformning (topografi och bullerplank) mellan beräkningspunkt och bullerkälla. För inomhusnivåerna
krävs också data om isolering och fönsterutformning.
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Underbilaga 3:3

Konsekvensanalys resultattabell
Tabellen på nästa sida ger de formella beräkningsresultaten enligt TYSK för konsekvensanalyserade
alternativ.
Varje angiven förlustsiffra är genomsnitt för områden. I respektive område tappar stora enheter normalt
något mer än snittet och små enheter betydligt mindre än snittet.
OBSERVERA att tabellens värden har angetts med den skenbara precision som kommer som ett resultat
av beräkningen. Osäkerheten i varje redovisad siffra är i verkligheten stor.
Tabellen är skriven så att för varje alternativ anges på översta raden konsekvenserna i mnkr för just den
adderade ytan, t.ex för SV 2 endast för nya Obs Skarphäll 4500 kvm. På nedre raden anges den
procentuella effekten för hela alternativet, t.ex. SV 2 för Pipdånen 2500 kvm plus omvandlade Obs
Östercentrum 1200 kvm plus nya Obs Skarphäll 4500 kvm.
x anger att värdet är konfidentiellt och därför ej redovisas.
För områden 1 till 10 tillkommer något 10 tal mnkr i mycket små enheter. Renodlad sommarförsäljning,
torghandel ingår ej i något område.
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nuv oms
SV 0 Pipdånen
effekt
SV 1 Pipdånen+Obs Österc. 1200
effekt
SV 2 Pip+Obs ÖC+Obs Skarp 4500
effekt
SV 3 Pipdånen + ÖC 5000
effekt

Östercentrum

Innerstaden

Skarphäll

ö Visby

Norr

Mitt

375

225

75

50

25

40

-6

-2

-2

-0.6

-0.8

-1.3

-3%

-3%

-4%

-2%

-2%

-1%

-14

-8

-3

-2

-0.7

-0.6

-0.7

-7%

-6%

-7%

-8%

-5%

-4%

-2%

effekt
DV 2 Rimi + Obs Skarphäll 2500
effekt

DV 3 Pipdånen + Rimi + Hemköp 500
effekt
1

inkl Roma

2

samma sk som dagens Hemköp

3

bägge Rimi tillsammans

25

30

-33

-20

-7

-4

-1.8

-0.9

-1

x

-12%

-12%

-12%

-12%

-10%

-4%

-3%

-10%

-39

-23

-8

-4

-2

-1.5

-1.9

-14%

-13%

-13%

-12%

-10%

-6%

-4%

5, 6 och 8 4, 7, 9 och 10

Roma

Norr

Mitt1

Syd Pipdånen

45

130

160

160

230

ÖC 5000

90

-12

155

DV 1 Pipdånen + Rimi

Syd Pipdånen Obs ÖC Obs Skarphäll

-3%

1, 2 och 3

DV 0 Pipdånen
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70

80
Rimi3

Obs Hemköp 500

150

-3.1

-2.6

-7.4

-0.6

-1.6

-1.4

-1.4

-2.0%

-1.6%

-3.2%

-1.3%

-1.2%

-0.9%

-0.9%

-9

-11

-10

-1.5

-3.2

-3.1

-2

-7.5%

-8.5%

-8.3%

-4.7%

-3.7%

-2.8%

-2.3%

17.5

90 à 100

-4.3

-13.6

-13.3

-2.4

-5.9

-5.8

-3.8

x

-17.6%

-17.0%

-14.6%

-10.0%

-8.2%

-6.4%

-4.8%

-9.5%

-7

-7

-10

-0.9

-1.8

-2

-1.4

-12.0%

-12.9%

-13.0%

-6.7%

-5.1%

-4.1%

-3.2%

120 à 130

25 à 302
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Bilaga 4
Kommentar om jämställdhet
1

Syfte

Vi tar upp följande punkter till diskussion, i samtliga fall strikt begränsat till det ämne policyn
behandlar: övergripande struktur (lokalisering) för detaljhandel och därtill kopplad service.
•
•
•
•

Skillnader kvinnor/män som brukar anses tydligast eller mest intressanta när det gäller
inköpsbeteenden och därtill kopplad bakomliggande demografisk struktur och attityder/
preferenser.
Skillnader kvinnor/män vad gäller butik som arbetsplats.
Samband som dessa skillnader kan tänkas ha med övergripande detaljhandelsstruktur och
policy.
Hur man kan tillämpa och eventuellt modifiera policyn om man vill ge särskild tyngd åt
någon jämställdhetsfråga, t.ex. till förmån för endera könet.

2

Hushållsansvaret är snedfördelat

2.1

Kvinnan har det större ansvaret för hushållets inköp

Kvinnan är oftare än mannen hushållsansvarig för inköp av vardagliga familjeförnödenheter och
sällanköpsvaror av shoppingkaraktär, medan mannen vanligen har större ansvar för inköp av
tyngre sällanköpsvaror.
Kvinnor svarar för en större del än män av inköpsarbetet räknat på antal inköpstillfällen i butik.
Mätningar brukar visa att kvinnor i snitt utgör ca 60 % av butikskunderna. Kvinno-andelen är
påtagligt hög för gemensamma inköp typ mat och kläder till familjen/barnen och kvinnoandelen
kan i utpräglade dagligvarubutiker och -centra gå upp emot 70% och t.o.m. litet högre mätt på
inköpssumma. Männen har högre andel än kvinnor vid inköp av kapitalvaror (med förhållandevis
högt inköpspris).
Av envuxenhushåll med minderåriga hemmaboende barn har nationellt 85% en kvinna som den
vuxna hushållsmedlemmen, 15% har en man. Kvinnliga envuxenhushåll har mindre ekonomiska
resurser än det genomsnittliga hushållet.
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Slutsatser

Detaljhandel är en viktig kvinnofråga.
Policyn bör underlätta kundens (speciellt då kvinnornas) inköpsarbete, vilket t.ex. skulle kunna
innebära en mer närlokaliserad småskalig handel.
Detta kan dock komma i konflikt med ex-vis önskemål om låga priser, som vanligen förutsätter
att kunden tar på sig en stor del av distributionsarbetet, t.ex. genom en relativt lång bilresa i ett
glesare och mer storskaligt butiksnät. Det kan också komma i konflikt med önskemål om samlat
utbud ” allt under ett tak” för ex-vis barnfamiljen.
Det är svårt att se entydiga kvinno- eller manslinjer med övergripande handelsstrukturaspekter i
denna fråga, annat än just frågans generellt stora betydelse.

3

Resursskillnader hos konsument

3.1

Män har vanligen högre inkomst

Kvinnor har lägre genomsnittlig egen inkomst än män, på riksnivå 187 300 kr/år för män och 127
300 kr/år för kvinnor.

3.2

Män har större tillgång till bil…

Män har större tillgång till bil än kvinnor, vid intervjuer vid inköpsställen brukar män uppge 5 à
10 procentenheter högre billtillgång än kvinnor (t.ex. 60% mot 50à55%), skillnaderna jämnas
dock så sakta ut och om 5 à 10 år har kanske jämställdhet inträffat i detta speciella hänseende.

3.3

…som kvinnorna vanligen kan disponera för inköp

I gemensamma hushåll kan dock sannolikt den hushållsansvariga(-e) vid behov disponera hushållets eventuella bil för inköpsresa. Detta framgår vid intervjuer vid butik, där det brukar visa sig
att kvinnor och män i samma utsträckning åkt bil för besöket.
En skillnad är dock att de bilburna männen brukar vara bilförare i minst 75% av fallen medan de
bilburna kvinnorna brukar ligga på 50 à 75%, beroende på typ av inköpsställe.
En annan är att mannen rimligtvis har lättare att t.ex. välja tid för bilburet inköp än kvinnan
eftersom mannen har mer regelbunden tillgång till bil.
I sammanhanget kan nämnas att bra tillgänglighet, speciellt med bil, och bra parkering brukar
uppges som ungefär lika viktigt av både män som kvinnor, dock att män vid val av centrum
ibland prioriterar tillgängligheten högre än kvinnor.
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Män förvärvsarbetar i större utsträckning

Män har större bunden arbetstid utanför hemmet än kvinnor. Förvärvsfrekvensen på Gotland är
68% för kvinnor och 70% för män. Motsvarande nationella siffror: 74% respektive 79%. Männen
har dessutom i allmänhet ett ” friare” arbete.
Vid intervjuer vid butik i innerstad brukar detta visa sig genom att männen i större omfattning
kommer gående från arbetsplats (kan vara dubbelt så vanligt som hos kvinnor) och har som
huvudärende i centrum att arbeta eller träffa folk. Kvinnorna har ofta större andel
ärendeshopping, d.v.s. man är i centrum för att handla (vanligen den kvinnliga kundens
dominerande skäl för besöket).

3.5

Slutsatser

Slutsatserna för en övergripande detaljhandelspolicy av Visbys typ är svåra att dra.
•
•

Kvinnornas lägre inkomst talar för lågpriskanaler, som ju ofta ligger externt på bilavstånd.
Kvinnors lägre egna bilinnehav och bildisponerande talar för närservice, som ju dessvärre ofta
håller högre priser.

Kanske borde det ses som en viktig jämställdhetsfråga att externanläggningar skall ha bra
kollektivtrafikanslutning, vilket också sägs i policyn.

4

Skilda kvalitetsprioriteringar och attityder

4.1

Trygghet, trivsel, service etc.

Kvinnors och mäns prioriteringar när det gäller trygghet, trivsel, renlighet, barnpassning etc.
skiljer sig principiellt åt genom att kvinnor ibland kan ställa något högre krav. När det gäller
inköp har detta sannolikt delvis sin grund i att kvinnan mer än mannen har med sig barn vid sina
inköp.
I USA har detta lett till en favorisering av stora köpcentra, där man kan satsa på hög kvalitet i
dessa hänseenden med ex-vis olika former av service (bevakning, barnpassning, ” valet parking”
m.m.) medan t.ex. utomhusmiljöer i nergångna stadskärnor skys av kvinnor (även av många
män).
Kvinnan brukar också oftare föredra inköpsställen med social kvalitet, vilket framför allt erbjuds i
småskaliga enheter med förhållandevis hög personaltäthet, gärna i bostadsnära lägen.

4.2

Miljö, estetik och utbud

Spekulativt kan man tänka sig att mäns intresse för teknik och gripbara kvaliteter skulle ge ett
större intresse för t.ex. stadskärnor, som ju är våra tekniskt mest komplexa köpmiljöer, medan
kvinnors mjukare prioriteringar skulle ge ett större intresse för varorna och servicen, oavsett i
vilken teknisk/fysisk miljö de erbjuds.
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Detta stöds av en del intervjuundersökningar i innerstadsmiljö, men kunskapsunderlaget är
magert. Klart förefaller dock vara att kvinnor rent generellt prioriterar bra prisvärt utbud som
sådant högre än män i centra som domineras av kvinnliga besökande (de flesta stora centra).

4.3

Slutsatser

Inga klara linjer, men intressanta vaga tendenser. Detta är helt klart ett forskningsämne.

5

De flesta handelsanställda är kvinnor

5.1

Kvinnor kan ha svårt med långväga pendlande

Mer än två av tre handelsanställda är kvinnor, männen är alltså underrepresenterade (utom på
chefsposterna…).
För att rekrytera fler män, vilket skulle kunna ses som en grundläggande jämställdhetsfråga, krävs
sannolikt i första hand åtgärder av arbetsmarknadskaraktär, vilket dock inte ligger inom policyns
område.
För att göra arbetsförhållandena bättre för de många kvinnorna, en uppenbar jämställdhetsfråga,
krävs framför allt åtgärder av arbetsmarknadskaraktär (t.ex. angående befordrings- och
deltidssystemen) samt åtgärder inne på arbetsplatsen (än så länge barnpassning, sanitära kvaliteter
etc.), vilket emellertid inte heller ligger inom policyns område.
Inom policyns område ligger i stället problemen för kvinnor utan tillgång till bil för arbetsresa att
arbeta i externa anläggningar med svag eller ingen kollektivtrafikanslutning. Män har givetvis i
princip samma problem, men i mindre omfattning eftersom männen än så länge har högre
bildisponerande än kvinnor (på Gotland kanske 00 procentenheter (Anders?) högre?). Detta
fångas upp i policyn genom kravet på god kollektivtrafikanslutning även till externa
anläggningar, vilket dock kan vara lättare sagt än gjort med risk för fortsatt ojämställdhet.
Man skulle också kunna tänka sig att vissa typer av lägen eller centra har större möjlighet än
andra att erbjuda moderna jämställdhetsbefrämjande lokaler. Här saknar vi dock kunskap.

5.2

Slutsatser

Policyn kan inte på något tydligt sätt påverka arbetsförhållandena utom just i fråga om effektiv
kollektivtrafikanslutning till alla arbetsplatser.
Tillkommer den outredda frågan om olika lägens generella kvalitet som arbetsplats för
kvinnor/män.
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6

De flesta utredningar görs av män

6.1

Vi är än så länge fast i en manlig samhällsstruktur

De flesta utredningar i ämnet, t.ex. policyn för Visby (Gotland), görs till stor del av män. Detta
beror till allra största delen på den samhällsstruktur vi har, där kvinnor alltjämt är en bristvara
inom högre utbildning, forskning, förvaltning, politik och konsultliv.

6.2

Slutsatser

Detta skall i princip inte betyda något eftersom neutrala sanningar ändå alltid skall sökas. Men
man vet ju aldrig…

7

Policyns ställning

7.1

Policyn för Visby (Gotland) utgår från dagens och morgondagens
”genomsnittliga jämställdhet”

Policyn utgår från genomsnittliga förhållanden och framtidsbedömningar för Sverige och för
Gotland, bl.a. handelsföretagens framtidsstrategier för att i konkurrens attrahera så stora
kundgrupper som möjligt, kvinnor likaväl som män. Detta innebär att jämställdhetsfrågorna är
uppfångade på ett genomsnittligt sätt och policyn skall därmed ge en rimlig spegling av det
svenska samhället (Gotland) idag och i framtiden, även från jämställdhetssynpunkt.
En besvärande reservation ligger dock i den relativt låga reella kunskapsnivån om könsskiljande
frågor.

7.2

De riktigt tunga jämställdhetsfrågorna går ej att fånga upp i
en policy om lägen

Den stora frågan i en kommunal övergripande policy för framtidens detaljhandel är hur
detaljhandelsutbudet kan/bör fördelas på olika typer av utbudsställen som lanthandel,
stadsdelshandel, stormarknader, externa köpcentra, stadskärnan, e-handel etc.
Dessa frågor är förhållandevis könsneutrala (vilket möjligen skall utläsas som att kunskapen om
eventuella könsskillnader är liten) i jämförelse med ex-vis detaljfrågor av mer ” nära” natur som
graden av service (t.ex. barnpassning och toaletter/vilorum), butikers utformning, sortimentets
karaktär, anställningsförhållanden etc., där könspreferenserna är betydligt mer åtskilda. Denna typ
av ” nära” frågor behandlas dock ej i policyn.

7.3

Policyn påverkas främst av könsneutrala förhållanden, men
visst finns det jämställdhetsaspekter att bevaka

På policyns övergripande nivå finns stora skillnader i preferenser och beteenden mellan
befolkningsgrupper med helt annan indelningsgrund än jämställdhet, t.ex. med hänsyn till:
•
•

Inkomst och biltillgång.
Ålders- och familjestruktur.
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Generell efterfrågestruktur.
Bostadsort och boendeform.

Dessa frågor har behandlats i policyn på ett könsneutralt sätt med den genomsnittliga
gotlandsbons bästa för ögonen.
Detta innebär komplexa avväganden, t.ex. mellan rationalitet/ekonomi och miljö/ekologi, som så
långt möjligt gjorts utan suboptimering av enskilda frågor/kvaliteter som t.ex. jämställdhet. Detta
hindrar dock inte att många frågor har en jämställdhetsaspekt, som skulle kunna ges större vikt än
som skett, vilket vi skall diskutera i det följande.

8

Jämställdhetspolitik

Frågorna om jämställdhet på den nivå vi här talar om, jämställdhetens samband med
övergripande detaljhandelsstrukturer och policy, är förhållandevis illa utredda/forskade.
Detta innebär att de alltjämt måste drivas mer av politiska krafter, vilket i sin tur innebär att
tillämpningen av policyn kan tänkas få innebära en del politiska test av jämställdhetsfrågornas
betydelse.

9

Ett forskningsfält?

Slutligen måste framhållas att jämställdhetsfrågorna är viktiga och generellt sett väl belysta i
många sammanhang, men att det - än så länge - saknas reell kunskap om deras berättigade
inverkan på övergripande handelsstrukturer, som är vårt och policyns speciella
problemområde.
Detta gör att diskussionen ovan förts på ett mer generellt/teoretiskt än precist/praktiskt plan. Vi
beklagar detta, men kan utlova att vi skall försöka initiera forskning i ämnet.

10

Sammanfattande slutsats

Jämställdhetsproblematiken blir i policyns sammanhang mer eller mindre uppenbar i bl.a.
följande områden.
•
•
•
•
•

Hushållsansvar.
Kommunikationer.
Ekonomi.
Tillsyn.
Värderingar.

Kanske blir den bärande slutsatsen att jämställdhet i detaljhandelspolicyns mening innebär olika
saker för olika grupper och individer, precis som andra samhällsfrågor. I så fall uppnås bästa
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förutsättningar för jämställdhet genom stor valfrihet och genom stöd till eventuella särskilt utsatta
grupper.
Man bör också vara medveten om att de jämställdhetskrav som känns angelägna idag kanske
känns överspelade i en framtid samtidigt som nya krav kan ha uppstått. Detta är särskilt sannolikt
i ett så pass outforskat område som jämställdhetskrav på en övergripande detaljhandelspolicy.
Jämställdhetsaspekter på långsiktiga detaljhandels- och servicestrukturer är helt klart ett
intressant forskningsämne.

-” -
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 5

2001 02 19

Ändrad taxa för kollektivtrafiken
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 01 25, § 15

•

Tekniska nämnden 2000 11 22, § 257
•

Taxa enligt tekniska nämndens förslag

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 01 25
2001 01 16

Ks § 15
Au § 17

Taxa för kollektivtrafiken
KS 2000/0816-53
- Tekniska nämnden 2000 11 22, § 257

Tekniska nämnden har lämnat förslag till ny taxa för kollektivtrafiken att gälla
fr.o.m. 1 mars 2001. Enligt förslaget ska taxan för landsbygdstrafik och stadstrafik
genomgående höjas, med undantag för taxan för barn (enkelbiljett och klippkort).
Barn under 6 år ska även fortsättningsvis åka gratis i vuxens sällskap, dock max
4 barn/vuxen.
Yrkande:
• Jan Lundgren (s) yrkade att förslaget skulle avslås med undantag för de förslag
till förändringar som ej innebär taxehöjningar.
Ordföranden ställde proposition på Jan Lundgrens yrkande och förklarade sig anse
att yrkandet avslagits. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände
följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag . NEJ för Jan Lundgrens
yrkande. 8 ledamöter röstade Ja: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Lena
Celion (m), Ove Nyman (m), Bror Lindahl (fp), Sven Larsson (gp), Nils
Ronquist (kd) och ordföranden Hans Klintbom (c). 7 ledamöter röstade Nej: Jan
Lundgren (s), Bengt Ohlsson (s), Björn Jansson (s), Torgny Lihnell (mp), Åke
Svensson (s), Rose-Marie Stenbom (s) och Brittis Benzler (v). Kommunstyrelsen
hade således avslagit yrkandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Taxan fastställs att gälla fr.o.m. 1 mars 2001.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2000 11 22

TN § 257 Förslag till taxa för kollektivtrafiken
Au § 205

Avdchef Per-Arne Jonsson redovisade utkast till ny taxa för
kollektivtrafiken. Bakgrunden är att vissa taxehöjningar görs för att
balansera ökade driftskostnader.
Vissa kompletteringar beträffande kostnader och intäkter skall ske.

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet hänskjuts till nämnden.

_____
Eva Gahnström yrkade på tillstyrkan för förvaltningens förslag med
undantag för att ingen höjning av biljettpriset till barn (enkelbiljett,
klippkort) skulle ske samt att nuvarande taxeregler för barn under sex år
(max fyra barn/vuxen) kvarstår.
Tommy Gardell yrkade att inga höjningar av taxan skulle ske.
Björn Fransson yrkade att ingen taxehöjning kan skulle ske om
kommunfullmäktige beviljar extra tillskott till kollektivtrafiken.
Efter att ordföranden ställt proposition på Eva Gahnströms och Tommy
Gardells yrkanden och funnit majoritet för Eva Gahnströms yrkande
begärdes votering.
Efter godkänd voteringsproposition, ja-röst för Eva Gahnströms yrkande
och nej-röst för Tommy Gardells yrkande skedde omröstning.
Ja-röster: Lars Thomsson, Kjell Skalberg, Eva Gahnström, Staffan
Bergwall, Jan Wiklund och ordföranden.
Nej-röster: Tommy Gardell, Gerty Holmstedt, Per-Åke Ekelöf, Björn
Fransson och Rashad Omran.
Med sex röster mot fem röster biföll nämnden Eva Gahnströms yrkande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2000 11 22

TN § 257 forts
Tekniska nämndens beslut
•

Hos kommunfullmäktige förslås taxehöjning i kollektivtrafiken i
enlighet med Eva Gahnströms yrkande.

•

Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsens budgetförslag
2001 fastställs i kommunfullmäktige.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd.
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Tekniska nämndens taxeförslag
Landsbygdstrafik - Periodkort.
Nuvarande taxa samt förslag till ny taxa.

Länskort
Förortskort
Visbykort

Nuvarande taxa Ny taxa

Höjning i %

410 kr
310 kr
220 kr

+ 3,7
+ 3,2
+ 4,5

425 kr
320 kr
230 kr

Landsbygdstrafik - Enkelbiljett.
Nuvarande taxa samt förslag till ny taxa
Avstånd
km

Vuxen
kronor

Ny taxa Pensionär Ny taxa
Vuxen kronor
Pensionär

Barn
kronor

Ny taxa
Barn

Ungdom
kronor

Ny taxa
Ungdom

0-4
5-7
8-11
12-15
16-19
20-23
24-27
28-31
32 och längre (="tak")

11
13
16
20
26
30
34
38
42

12
14
17
21
27
31
35
39
43

6
7
9
11
13
15
17
19
21

6
7
9
11
13
15
17
19
21

11
11
11
14
18
21
24
27
28

12
12
12
15
19
22
25
28
29

9
10
12
15
19
22
26
29
32

10
11
13
16
20
23
27
30
33

Stadstrafik.
Nuvarande taxa samt förslag till ny taxa
Persontaxa för tätortstrafiken

Vuxen, enkel resa
Pensionär, enkel resa
Barn: 6 år t o m den 30 juni det år han/hon fyller 16 år, enkel resa.
Klippkort (gäller för 12 resor). 8 gånger priset för enkel resa:
Klippkort för vuxen
Klippkort för pensionär
Klippkort för barn
Visbykort (månadskort, obegränsat antal resor under 30 dagar). Kortet
är personligt.
Förortskort Visby (månadskort, obegränsat antal resor inom en radie på
12 km. från Visby och i tätortstrafiken under 30 dagar). Kortet är personligt.
Länskort (månadskort, obegränsat antal resor i landsbygds- och tätortstrafiken
under 30 dagar). Kortet är personligt.

Nuvarande
taxa
11 kr
9 kr
6 kr
88 kr

Ny taxa

72 kr
48 kr
220 kr

80 kr
48 kr
230 kr

310 kr

320 kr

410 kr

425 kr

12 kr
10 kr
6 kr
96 kr

Barn under 6 år reser gratis i vuxens sällskap, dock max. 4 barn/vuxen.
Rätt till övergångar mellan tätortstrafiken i Visby och landsbygdstrafiken vid resor med
enkelbiljett införs.

2000-11-07

Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden

Förslag till ny taxa i kollektivtrafiken fr.o.m. 2001-03-01
Verksamhet 36 kollektivtrafik har år 2001 en kostnadsbudget på 36 245 kkr exkl. 1 000 kkr
för projektet samverkan i kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. Intäktsbudgeten för år
2001 är 14 632 kkr.
Kostnaderna för kollektivtrafiken år 2000 beräknas uppgå till ca 35 800 kkr och med en
kostnads ökning 2001 på ca. 2,5% beräknas kostnaderna stiga till ca. 36 700 kkr. Det skulle
betyda ett överskridande av kostnadsbudgeten med ca.450 kkr om inga övriga förändringar
sker.
Intäkterna för år 2000 beräknas uppgå till ca. 14 000 kkr. Från och med 2001 sänks
momsen på bussbiljetter från 12% till 6% och det kommer att betyda en intäktsökning på
ca. 500 kkr. Vid oförändrat resande under 2001 beräknas intäkterna därmed uppgå till ca.14
500 kkr. och i stort uppgå till de budgeterade intäkterna på 14 632 kkr.
För att klara det beräknade överskridandet av kostnadsbudgeten på 450 kkr föreslås en
höjning av taxorna som ger en intäktsökning på ca. 450 kkr.
Ett beslut om införande av rätt till övergångar mellan tätortstrafiken i Visby och
landsbygdstrafiken vid resor med enkelbiljett innebär ett beräknat intäktsbortfall på ca.
130 kkr.
För att inte underskott skall uppstå i kollektivtrafikens budget för år 2001 beroende på
ökade driftskostnader föreslås en taxehöjning enligt nedan.
Senaste höjningen av enkelbiljetter genomfördes 1996 01 01 och senaste höjningen av
periodkort genomfördes 1997 03 01.
Länskort höjs från 410 kr till 425 kr.
Förortskort från 310 kr till 320 kr.
Visbykort från 220 kr till 230 kr.
Enkelbiljetterna höjs med 1 kr i alla intervaller och kategorier.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Landsbygdstrafik - Periodkort.
Nuvarande taxa samt förslag till ny taxa.
Nuvarande taxa Ny taxa
Länskort
Förortskort
Visbykort

Höjning i %

425 kr
320 kr
230 kr

410 kr
310 kr
220 kr

+ 3,7
+ 3,2
+ 4,5

Landsbygdstrafik - Enkelbiljett.
Nuvarande taxa samt förslag till ny taxa
Avstånd
km

Vuxen
kronor

Ny taxa
Vuxen

Pensionär
kronor

Ny taxa
Pensionär

Barn
kronor

Ny taxa
Barn

Ungdom
kronor

Ny taxa
Ungdom

0-4
5-7
8-11
12-15
16-19
20-23
24-27
28-31
32 och längre (="tak")

11
13
16
20
26
30
34
38
42

12
14
17
21
27
31
35
39
43

9
10
12
15
19
22
26
29
32

10
11
13
16
20
23
27
30
33

6
7
9
11
13
15
17
19
21

7
8
10
12
14
16
18
20
22

11
11
11
14
18
21
24
27
28

12
12
12
15
19
22
25
28
29

Stadstrafik.
Nuvarande taxa samt förslag till ny taxa
Persontaxa för tätortstrafiken

Vuxen, enkel resa
Pensionär, enkel resa
Barn: 6 år t o m den 30 juni det år han/hon fyller 16 år, enkel resa.
Klippkort (gäller för 12 resor). 8 gånger priset för enkel resa:
Klippkort för vuxen
Klippkort för pensionär
Klippkort för barn
Visbykort (månadskort, obegränsat antal resor under 30 dagar). Kortet
är personligt.
Förortskort Visby (månadskort, obegränsat antal resor inom en radie på
12 km. från Visby och i tätortstrafiken under 30 dagar). Kortet är personligt.
Länskort (månadskort, obegränsat antal resor i landsbygds- och tätortstrafiken
under 30 dagar). Kortet är personligt.

Nuvarande
taxa
11 kr
9 kr
6 kr
88 kr

Ny taxa

72 kr
48 kr
220 kr

80 kr
56 kr
230 kr

310 kr

320 kr

410 kr

425 kr

12 kr
10 kr
7 kr
96 kr

Nuvarande taxa: Barn under sex år reser gratis i vuxens sällskap, dock max. 4 barn/vuxen.
Ny taxa: Barn under 6 år reser gratis i vuxens sällskap, dock max. 2 barn/vuxen.
Rätt till övergångar mellan tätortstrafiken i Visby och landsbygdstrafiken vid resor med enkelbiljett
införs.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta om ny taxa i kollektivtrafiken i enlighet med
ovanstående förslag.
Tekniska förvaltningen

Karl-Gustaf Roos

Per-Arne Jonsson

Teknisk direktör

Avdelningschef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 6

2001 02 19

Policy för internationella kontakter (Motion)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 01 25, § 12

•

Motion 2000 10 16

•

Ledningskontoret 2000 11 15

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 01 25
2001 01 16

Ks § 12
Au § 14

Motion. Policy för internationella kontakter
KS 2000/0653-10
- Motion 2000 10 16
- Ledningskontoret 2000 11 15

Margareta Persson och Lars-Erik Benneck (m) har i motion hemställt att Gotlands
kommun ska utarbeta en policy för internationella kontakter.
Ledningskontoret har i utlåtande redogjort för det arbete som pågår vad gäller
kommunens internationella strategi. Ledningskontoret har fått i uppdrag att
sammanställa en policy för internationella kontakter och den kommer att ingå i
arbetet med interregional samverkan i det förslag till förnyad internationell strategi
som beräknas föreligga våren 2001.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen anses besvarad med hänvisning till ledningskontorets utlåtande.

Moderata Samlingspartiet
GOTLAND

MOTION
2000-10-16

Gotlands Kommunfullmäktige

Policy för internationella kontakter i Gotlands kommun

Det finns flera skäl till att vi inom Gotlands kommun skall fortsätta vårt engagemang i de
internationella frågorna. Internationaliseringen är alltmer ett regionalt och kommunalt
intresse som kan påverka förutsättningarna för en positiv utveckling.
En väl genomtänkt och målinriktad policy/strategi för dessa frågor skulle göra vårt
internationella arbete både mera överskådligt och intressant för gotlänningarna. Näringsliv,
organisationer, ideella föreningar med flera kunde genom en vedertagen strategi få möjlighet
att lättare agera inom exempelvis Östersjöregionen.
Med en kommunal policy som specificerar och bygger vidare på vårt hittillsvarande
engagemang visar vi den betydelse som kommunen anser att internationaliseringen har. Med
en policy som underlag kan man ta fram konkreta handlingsplaner som årligen ses över i
samband med policyrevideringen.
Vi hemställer därför
Att

Gotlands kommun utarbetar en policy för internationella kontakter.

Margareta Persson (m)

Lars-Erik Benneck (m)

2000-11-15/Dnr KS2000/0653
Ledningskontoret
Ulla Åkermark Jansson

Kommunstyrelsen

Motion om policy för internationella kontakter i Gotlands kommun

Moderata Samlingspartiet har genom Margareta Persson och Lars-Erik
Benneck hemställt om att Gotlands kommun ska utarbeta en policy för
internationella kontakter.
Kommunstyrelsen har givit ledningskontoret i uppdrag att sammanställa en
policy för internationella kontakter.
Policyn kommer att ingå som en del i den internationella strategin och arbetet
med interregional samverkan.
Vision 2010 och andra dokument innehåller delar av en internationell
strategi. Översyn pågår av dessa dokument. Arbetet genomförs på Regionala
utvecklingsenheten.
Ett förslag till förnyad internationell strategi med policy för internationella
kontakter beräknas föreligga under våren 2001.

Claes Kullberg
Tf kommundirektör

Ulf Johansson
Reg. utvecklingschef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 7

2001 02 19

Visbyfestivalen (Motion)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 01 25, § 13

•

Motion 2000 04 17

•

Tekniska nämnden 2000 08 30, § 194

•

Kultur- och fritidsnämnden 2000 08 21, § 117

•

För kännedom bifogas utvärdering

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 01 25
2001 01 16

Ks § 13
Au § 15

Motion. Visbyfestivalen
KS 2000/0276-76, 2000/0802-76
- Motion 2000 04 17
- Tekniska nämnden 2000 07 06, 2000 08 30, § 194
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2000 08 16, § 198
- Kultur- och fritidsnämnden 2000 08 21, § 117

Björn Fransson (mp) har i motion yrkat att Visby festivalen grundligt ska utvärderas, att festivalens fortsättning i Östergravar diskuteras och beslutas om senast i
december 2000 samt att regler och riktlinjer för liknande arrangemang fastställs.
Tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden har lämnat yttrande över motionen.
Tekniska nämnden har överlämnat en utvärdering av Visbyfestivalen.
Kommunstyrelsens beslut
• Tekniska nämndens utvärdering överlämnas till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen bifalls på så sätt att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i
samverkan med tekniska nämnden utreda frågan om lämplig plats för större
publikarrangemang i Visby.

Motion till fullmäktige i Gotlands kommun
angående Visbyfestivalen
Tekniska nämnden har vid flera tillfällen under 1999 och 2000 haft ärendet
"Visbyfestivalen" på sitt bord. Jag har många gånger varit mycket tveksam
till de beslut som fattats.
Jag ifrågasätter nämligen om detta är någonting som Tekniska nämnden har
befogenhet att besluta om. Enligt reglementet har Tekniska nämnden att
diskutera och besluta om markupplåtelse till sökande arrangörer.
Vid det senaste beslutet (TN § 65 2000-03-22) diskuterades trots detta ett
stort antal svåra frågor i sammanhanget: t ex de sökandes tidigare
erfarenheter och förutsättningar att klara årets festival, tidpunkt och
praktiska frågor kring arrangemanget samt det ekonomiska efterspelet från
förra årets festival. Dessutom fick TN reda på att miljö- och hälsoskyddsnämnden före, under och efter 1999 års festival fick in ett antal klagomål
och anmälningar från enskilda, framför boende i Visby innerstad. Anmälningarna gällde då bl a alltför hög bullernivå och nedskräpning. Dessutom
antyddes det att sådana anmälningar kunde förväntas också vid årets
festival.
Har verkligen Gotlands kommun beslutat om att en Visbyfestival av det här
slaget skall anordnas årligen? Har i så fall platsvalet diskuterats? De senaste
somrarna har stora artistframträdanden hänvisats till "gamla A7-fältet".
Finns det någon annan skillnad mellan arrangemangen än att det är flera
artistframträdanden, som pågår under en följd av dagar under Visbyfestivalen?
Jag anser att det här är en fråga som måste beslutas i en högre instans än i
en enskild nämnd. Dessutom anser jag att Visbyfestivalens vara eller icke
vara i Östergravar är en sak som bör diskuteras och beslutas om i Gotlands
högsta beslutande församling, kommunfullmäktige.
Jag yrkar därför:
1. att man på tjänstemannanivå, ur alla upptänkliga aspekter, utvärderar
Visbyfestivalen, så snart sommarens arrangemang är avslutade,
2. att Visbyfestivalens fortsättning i Östergravar diskuteras och beslutas om
i kommunfullmäktige senast vid december månads utgång 2000
3. samt att kommunfullmäktige fastställer regler för liknande arrangemang
och riktlinjer för vem som ska få arrangera dem.
Västerhejde 2000-04-17
Björn Fransson
Miljöpartiet de gröna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2000 08 30

Dnr TN 2000/1286 33

TN § 194 Remiss. Motion ang Visbyfestivalen
Tekniska förvaltningen 2000 07 06
Au § 153

Björn Fransson, Miljöpartiet de gröna, har till fullmäktige ställt en motion
med följande yrkanden:
att man på tjänstemannanivå, ur alla upptänkliga aspekter, utvärderar
Visbyfestivalen, så snart sommarens arrangemang är avslutade,
att Visbyfestivalens fortsättning i Östergravar diskuteras och beslutas om i
kommunfullmäktige senast december månads utgång 2000,
samt att kommunfullmäktige fastställer regler för liknande arrangemang
och riktlinjer för vem som ska få arrangera dem.
Tekniska förvaltningen har avgett yttrande över motionen.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att motionen bifalls såtillvida att
tekniska nämnden får i uppdrag att delge fullmäktige den utvärdering
av årets Visbyfestival som TN beslutat om enligt § 65/2000.

_____
Björn Fransson yrkade på följande beslutsförslag:
Hos kommunstyrelsen föreslås att motionen bifalls i sin helhet. Tekniska
förvaltningens utvärdering, enligt tekniska nämndens beslut i § 65/2000,
skall vara en av hörnpelarna i det beslutsunderlag som ställs till
kommunfullmäktiges förfogande.
Tommy Gardell yrkade på bifall till Björn Franssons yrkande.
Ordföranden föreslog tillstyrkan till arbetsutskottets förslag.
Efter att votering begärts utföll omröstningen (ja-röst för arbetsutskottets
förslag och nej-röst för Björn Franssons yrkande) med 6-5 till ordförandens
förslag.
Ja-röster: Lars Thomsson, Kjell Skalberg, Eva Gahnström, Staffan
Bergwall, Jan Wiklund samt ordföranden.
Nej-röster: Tommy Gardell, Gerty Holmstedt, Evert Bäckström, Björn
Fransson samt Kaj Boström.

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2000 08 30

TN § 194 forts.
Au § 153

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen/KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

2000-07-06

32.38

Tekniska förvaltningen
Göran Lindström

Tekniska nämnden
i Gotlands kommun

Motion till fullmäktige angående Visbyfestivalen.
Björn Fransson, miljöpartiet de gröna, har till fullmäktige ställt en motion med
följande yrkanden:
1. Att man på tjänstemannanivå, ur alla upptänkliga aspekter, utvärderar
Visbyfestivalen, så snart sommarens arrangemang är avslutade.
2. Att Visbyfestivalens fortsättning i Östergravar diskuteras och beslutas om i
kommunfullmäktige senast december månads utgång 2000.
3. Samt att kommunfullmäktige fastställer regler för liknande arrangemang
och riktlinjer för vem som ska få arrangera dem.
Motionen har överlämnats till tekniska nämnden för yttrande.
Tillstånd till att arrangera evenemang som Visbyfestivalen ges av
Polismyndigheten. Tekniska förvaltningens roll i det här fallet är att upplåta
mark. Vi har då att kontrollera om det är möjligt att genomföra planerat
arrangemang med hänsyn till markens ordinarie nyttjande. Kan vi bedöma att
det är möjligt upplåta marken tillstyrker vi ansökan till polisen. Det är sedan
upp till polisen att bedöma om det ur ordningssynpunkt mm är möjligt att ge
tillstånd för evenemanget.
Utvärdering av 1999-års Visbyfestival visar att störningarna var begränsade
och festivalen i sin helhet mottogs positivt. Med stöd av utredningen föreslog
gatukontoret att ett arrangemang motsvarande 1999-års festival kan
genomföras i Östergravar.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå fullmäktige besluta:
•

Motionen bifalls såtillvida att tekniska nämnden får i uppdrag att delge
fullmäktige den utvärdering av årets Visbyfestival som TN beslutat om
enligt § 65/2000."

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Karl-Gustaf Roos
Tekn. dir

Göran Lindström
Avd. chef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2000-08-21

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

2000-08-02

Kfn § 117
Au § 102
Yttrande över motion avseende Visbyfestivalen
Dnr 00/141-76
Kommunstyrelsen 00-05-10
Ulla Pettersson 2000-07-11

Kommunfullmäktigeledamoten Björn Fransson har i en motion yrkat att Visbyfestivalen utvärderas, att dess fortsättning i Östergravar diskuteras och beslutas i
kommunfullmäktige samt att kommunfullmäktige fastställer regler för liknande
arrangemang och riktlinjer för vem som skall få arrangera dem.
Motionen har för yttrande remitterats till kultur- och fritidsnämnden.
Förvaltningschef Ulla Petterson har upprättat förslag till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
Yttrande över motionen avges i enlighet med föreliggande förslag
_____

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_____

2000 07 11
Kultur- och
fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

Motion om Visbyfestivalen
Fullmäktigeledamoten Björn Fransson har i en motion ifrågasatt den
kommunala hanteringen av Visbyfestivalen samt rest frågor om platsen för
arrangemanget.
Kultur- och fritidsförvaltningen kontaktades tidigt av arrangören för
Visbyfestivalen 1999. När det stod klart att förvaltningens
uthyrningsverksamhet långt ifrån uppfyllde arrangörens behov och att
upplåtelse av mark i Östergravar hanteras av tekniska nämnden övergick
kontakten huvudsakligen till tekniska förvaltningen. Kultur- och
fritidsförvaltningen hade dock viss kontakt med arrangören avseende service
av olika slag bland annat uthyrning. Även inför årets festival kommer viss
uthyrning att ske.
En festival av den typ och storlek det här rör sig om bidrar tveklöst till att
attraktionskraften hos Gotland som semestermål ökar. Musikunderhållning av
kända artister är också av värde för den gotländska allmänheten, även om den
till skillnad från 1999 års festival inte är gratis. Festivalen ger också en
möjlighet för gotländska band att presentera sig inför en större publik och att
etablera värdefulla kontakter.
Som kultur- och fritidsnämnden tidigare påpekat saknas från och med
sommaren 2001 en utomhusarena i Visby för stora konserter och liknande
arrangemang. Sedan A7-fältet bebyggts finns inget område dit arrangörer kan
hänvisas. Visby riskerar därmed att gå miste om publikdragande
artistframträdanden i framtiden. Med tanke på den omtåliga miljön i
Östergravar torde det vara en rimlig bedömning att inte tillåta mer än ett större
arrangemang där per år. Mindre arrangemang i samband med bland annat
medeltidsveckan förekommer dessutom i området. Östergravar utgör alltså
ingen lösning på detta problem.
Kultur- och fritidsnämnden välkomnar en utvärdering av Visbyfestivalen. Det
bör dock fastställas vad som ska utvärderas.
Som underlag för kommande beslut om olika arrangemang skulle det vara av
stort värde att mäta festivalens ekonomiska påverkan på kommunen och
näringslivet. För att en sådan utvärdering ska ge maximalt utbyte bör den
göras

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefaxl

621 81 VISBY

Kultur och fritidskontoret
Kung Magnus väg 16, Visby

+46 (0)498-26 90 00 (växel)

+46 (0)498-26 96 59

på vetenskaplig grund och gärna omfatta jämförande studier med andra
kulturarrangemang såsom medeltidsveckan och Stångaspelen.
Det handlar då om en utredning som kräver extra resurser och knappast kan
genomföras före årsskiftet.
Troligen avser motionären snarare en redogörelse för de kommunala
förvaltningarnas beröring med festivalen och de slutsatser som kan dras av
detta. En sådan genomgång
bör kunna göras under hösten 2000.
Från kultur- och fritidsnämndens synpunkt finns inga skäl att lokalt utöka det
regelverk som finns för offentliga tillställningar, exempelvis avseende ordning
och alkoholutskänkning.
Riktlinjer för vem som ska få arrangera festivaler och andra arrangemang
måste ta hänsyn till gällande kommunalrättsliga principer och utformas med
försiktighet. Eventuella riktlinjer bör inskränka sig till vissa minimikrav som
kan gälla ekonomisk redlighet, personalpolicies eller liknande.
Mot bakgrund av de tragiska händelser som bland annat i år inträffat i stora
publikgrupper är det av stor vikt att festivaler och liknande aktiviteter
genomförs av arrangörer med professionell kompetens. Den nu pågående
diskussionen inom arrangörsbranschen kommer förhoppningsvis att resultera i
konkreta åtgärder för att öka säkerheten. Att eventuella rekommendationer i
detta avseende åtföljs bör vara ett krav för kommande festivaler.
Nämnden understryker att det är viktigt att inte skapa ett regelverk som
utestänger förnyelse och inhemska förmågor.
En bättre samordning av kommunens samlade insatser gentemot arrangörer av
större evenemang i form av service, information, bidrag och
myndighetsutövning borde kunna ske genom en förvaltningsövergripande
arrangemangsgrupp, vilket nämnden tidigare påtalat.
Sammanfattningsvis tillstyrker kultur- och fritidsnämnden en preciserad
utvärdering av Visbyfestivalen, avstyrker lokala regler för arrangemang och
förordar att eventuella riktlinjer för arrangörer inriktas på säkerhet, ekonomi
och personalhantering. Frågan om plats för framtida större publikarrangemang
i Visby bör i detta sammanhang aktualiseras med det snaraste.
Förslag till beslut
Yttrandet antas.

Ulla Pettersson
förvaltningschef

Bilagor

2000-09-22

40.34

Tekniska förvaltningen
Göran Lindström

Enl Sändlista

Utvärdering Visbyfestivalen 13-15 juli 2000
Enligt tekniska nämnden beslut §65/2000 skall tekniska förvaltningen göra
en utvärdering av sommarens Visbyfestival.
Tekniska förvaltningen önskar få svar på följande frågor, senast den 5/10
önskas svaren vara oss tillhanda.

1. Hur berördes Ni av gatuavstängningen av Kung Magnus väg ?
2. Hur berördes Ni av inhängnandet av Östergravar och
Brömsebrolunden ?
3. Var bullret och ljudnivån störande ?
4. Ordningen ?
5. Kan Östergravar upplåtas till festival en gång per sommar ?
6. Övrigt ?
Eventuella frågor besvaras av Anita Carlsson tel 26 98 48.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Gatu- och markavdelningen

Göran Lindström
Avdelningschef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2000 11 22

TN § 273 Utvärdering Visbyfestivalen
Tekniska förvaltningen 2000 11 07
Au § 224

Tekniska förvaltningen har gjort en utvärdering av Visbyfestivalen 2000.
Ett antal frågor har ställts till berörda myndigheter och sammanfattas under
rubrikerna trafik, buller, ordningsfrågan och Östergravar som lämplig
plats.
Sammanfattningsvis ger de inkomna yttrandena inga klara indikationer om
förutsättningen att utveckla alt tillåta arrangemang av aktuellt slag i
Östergravar. En sammanfattning av synpunkterna ger en blygsam negativ
syn på val av plats. Det är då bullerstörningarna, trafikstörningarna och
påverkan av marken som talar för att en annan plats bör väljas.

Tekniska nämndens beslut
•

Utvärderingen godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

1(2)
2000-11-07

369.100.

Tekniska förvaltningen
Anita Carlsson

Tekniska nämnden i
Gotlands kommun

Utvärdering av Visbyfestivalen 2000
Enligt tekniska nämndens beslut § 65/00 och § 166/00 upplät tekniska
förvaltningen 00 07 13-00 07 15 offentlig plats i Östergravar, Kung Magnus
väg och Brömsebrolunden för stadsfestival, restaurangtält, marknadsstånd,
fyrverkeri samt danstält. Upplåtelsen innebar att Kung Magnus väg delen
Brömsebroväg fram till Jägargatan var avstängd för trafik 00 07 12 kl 20.00 till
00 07 16 kl 09.00. Polismyndigheten gav tillstånd till arrangemanget enligt
ordningslagen (1993:1617).
Tekniska förvaltningen har ställt ett antal frågor till berörda myndigheter och
boendeorganisationer (bilaga) som ligger till grund för följande
sammanfattning.
Trafik:
Stora trafikproblem vid korsningen Norra Hansegatan / Jägargatan förekom
endast vid två tillfällen. (Polisen)
Begränsad framkomlighet, förändrade utryckningsvägar. (Räddningstjänsten)
Buller:
Ljud och buller ett stort problem. (Polisen)
Buller och störande ljudninvåer. (Föreningen för Visby Innerstads
Boendemiljö)
Ordningsfrågan:
Fåtaliga anmälningar angående fylleri, bråk och misshandel. (Polisen)
Kan Östergravar upplåtas till festival en gång per sommar?
Finns behov av tunga transporter till festivalen bör Östergravar ej användas, då
arkeologiskt material riskeras att förstöras. (Länsstyrelsen)
Tveksamt om Östergravar är rätt plats. (Föreningen för Visby Innerstads
Boendemiljö)
Trafik- och ordningsstörningar kan bli större om det blir mer publik
kommande år. Östergravar är olämpligt ur störningssynpunkt för
närboende.(Polisen)
Positivt med festival nära stadskärnan, festivalstämning.(WisbyStrövet AB
enligt telefonsamtal)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

2(2)

Marken i Östergravar bör få något år på sig att återhämta sig innan man ordnar
festival där igen.(Tekniska förvaltningen Gatu- och markavd)
Utöver detta har Miljö och hälsoskyddskontoret utfört bullermätningar. MHN
har hittills ej ställt speciella krav på gränser för ljudnivåer för enstaka
evenemang. Vid en jämförelse med de gränsvärden som tillämpas vid fasta
arrangemang konstateras att dessa överskreds vid Visbyfestivalen. Ett
ställningstagande måste tas över om platsen är lämplig för arrangemanget med
avseende på vilken störninng som kan förväntas.
Sammanfattning:
De inkomna yttrandena från olika instanser ger inga klara indikationer om
förutsättningarna att utveckla alt. tillåta arrangemang av aktuellt slag i
Östergravar. En sammanfattning av synpunkterna ger en blygsam negativ syn
på val av plats. Det är då bullerstörningarna, trafikstörningarna och påverkan
av marken som talar för att en annan plats bör väljas.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta
Att

Ej upplåta Östergravar till festival kommande år.

Att

Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att föreslå, efter samråd med
berörda förvaltningar, en lämplig plats för konserter och
festivaler.

Bilagor: Yttranden från; Polismyndigheten
Räddningstjänsten
Föreningen för Visby Innerstads Boendemiljö
Länsstyrelsen Kulturmiljö
Kultur och fritidsförvaltningen
Konsultenheten Gotland kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden § 198/2000

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Karl-Gustaf Roos
Teknisk direktör
Göran Lindström
Avdelningschef

GOTLANDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2000-08-16

MHN § 198

Visby Norr 1:30, Östergravar – utvärdering av Visby-festivalen, yttrande över
motion (00-2085)
Remiss från Kommunstyrelsen, KS 2000/0276-76.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT
(i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar utvärdering och synpunkter på Visby-festivalen enligt nedan.

ÄRENDEBESKRIVNING
Motion om Visby-festivalen har inkommit till kommunfullmäktige (KF) från Miljöpartiet de gröna, Björn Fransson. En utvärdering av årets Visby-festival efterfrågas
från alla aspekter. Därefter yrkas på att KF diskuterar och beslutar om Visbyfestivalens fortsättning i Östergravar. Björn Fransson yrkar även på att KF fastställer
regler för liknande arrangemang och riktlinjer för vem som skall få arrangera dem.
BEREDANDE ORGAN
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde 2000-07-26, Au § 140 och lämnat förslag till beslut.
Miljö- och hälsoskyddskontoret hade 2000-07-24 yttrat sig i ärendet.
BEDÖMNING
Sammanlagt 9 muntliga anmälningar har inkommit över störningar från Visbyfestivalen. Den första anmälningen inkom 000710 där oro uttrycktes inför den
kommande festivalen. Därefter inkom 7 stycken klagomål 000714 och slutligen 1
klagomål efter festivalens slut 000717. De klagande är bosatta enligt tabell nedan:
Gata
Norra Murgatan
Rackarbacken
Norderklint
Nygatan
Bredgatan
Katrinelundsgatan
Cederströmsgatan

Antal
3
1
1
1
1
1
1

Område
Innanför muren
Innanför muren
Innanför muren
Innanför muren
Innanför muren
Nordöst om Östergravar
Öster om Östergravar

7 av de klagande är bosatta innanför muren och 2 stycken öster om Östergravar.

GOTLANDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2000-08-16

MHN § 198, forts

Ljudnivåmätningar utfördes av miljö- och hälsoskyddskontorets mätpersonal
000714. Under eftermiddagen (kl 14.10, 14.20) uppmättes på Norra murgatan 53
resp. 70 dBA med ganska lugn musik. På kvällen (kl 22.03) uppmättes 70 dBA vid
Brömsebrolund öster om Östergravar samt 83 dBA (kl 23.40) på Norra Murgatan.
Östergravar ligger centralt, intill Visby stadsmur, med ett attraktivt läge för anordnande av evenemang. I området finns även ett stort antal bostäder som berörs av
eventuella störningar. Under årets Visby-festival inkom till miljö- och hälsoskyddskontoret 9 stycken klagomål på högt ljud vilket får anses vara mycket för ett enskilt
arrangemang.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har hittills ej ställt speciella krav på gränser för
ljudnivåer för enstaka evenemang. Däremot har följande gränsvärden tillämpats för
fasta verksamheter då ljudnivå vid närmaste bostad har avsetts:
65 dB(A) mellan klockan 08.00 - 18.00 (dag)
55 dB(A) mellan klockan 18.00 - 24.00 (kväll)
50 dB(A) mellan klockan 24.00 - 08.00 (natt)
Vid en sådan jämförelse kan det konstateras att överskridande av dessa gränsvärden
har gjorts både dag- och kvällstid. Om redovisade gränsvärden skall tillämpas är det
ej möjligt att genomföra en liknande festival med konserter inom Östergravar.
Det är svårt att sätta gränser för ljudnivåer vid ett evenemang som Visby-festivalen.
Ett ställningstagande måste tas över om platsen är lämplig för arrangemanget med
avseende på vilken störning som kan förväntas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
förordar en plats med färre boende i närområdet för dylika arrangemang.

______

bull
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen + via mail

Utvärdering av Visby festivalen
Räddningstjänsten Operativa enheten
Begränsad framkomlighet/ förändrade utryckningsvägar. Utsatta
brytpunkter/uppsamlingsplatser som var utlovade, stämde inte.
Reserv vägen genom slakteri tomten har vi ej kontrollerat framkomligheten.
Planeringen inför festivalen och vårt deltagande, är ett måste för att det skall
Fungera vid en kris situation
Med vänlig hälsning
Malte Engström
Vakthavande brandmästare

Föreningen för Visby Innerstads Boendemiljö

Utvärdering Visbyfestivalen 13-15 juli 2000
Först av allt vill föreningen tacka för möjligheten att på detta sätt få lämna synpunkter på den gångna
sommarens Visbyfestival.
Styrelsen har under och efter festivaldagarna fått en handfull påringningar med klagomål om buller och
störande ljudnivåer.
Årets festival drabbades tråkigt nog av en del bakslag på grund av dåligt väder, artister som uteblev och
en något arrogant arrangör, som tråkigt nog lämnat en aning besk eftersmak.
Vi tycker dock att en festival på sommaren av det här karaktären kan vara en tillgång för alla.
Buller och höga ljudnivåer är dessvärre ett problem som är svåra att enkelt komma runt.
Rockmusikkonsert vägg i vägg med bostäder kan innebära en del svårlösta intressekonflikter. Valet av
arrangör verkar vara av största vikt att beakta och som borde gå att påverka. Vädret kan vi däremot inte
göra något åt alls. Regnet bidrog dessvärre till att spåren efter festivalen fortfarande finns kvar. Tål
Östergravar ett sådant slitage i längden?
Vi tror att närboende var helst ett arrangemang av den här typen äger rum måste bli delaktiga i
planering och besluten.
Det är tveksamt om Östergravar verkligen är den rätta platsen för ett arrangemang av både den här
typen och storleksordningen.
Vi är inte emot festivalen som idé. Vi föreslår strandgärdet och kontaken med vattnet som en
lämpligare plats att spinna vidare på.

På föreningens vägnar och
med vänlig hälsning

Gunnar Gustafsson
ordf. Föreningen för innerstadens boendemiljö
2000-10-05

Länsstyrelsen
Gotlands län
Livsmiljöenheten

1 (2)
27.9.2000

220-3224-00

Bitr länsantikvarie Christian Runeby
Tel 0498-29 20 70
Fax 0498-24 72 75
E-mail chru@i.lst.se

Gotlands kommun
Tekniska förvaltningen
Gatu-och markavdelningen
621 81 Visby

Angående utvärdering Visbyfestivalen 13-15 juli 2000
Översänder Länsstyrelsens svar på Tekniska förvaltningens förfrågan
angående utvärdering av sommarens Visbyfestival.
Hur berördes Ni av gatuavstängningen?
Berördes ej.
Hur berördes Ni av inhägnandet av Östergravar och Brömsebrolunden?
Berördes ej.
Var bullret och ljudnivån störande?
Inga synpunkter.
Ordningen?
Inga synpunkter.
Kan Östergravar upplåtas till festival en gång per sommar?
Ja, området kan användas för arrangemang, men inte för Visbyfestivalen
enligt nedanstående förbehåll.
Övrigt:
Om den attraktiva men känsliga miljön i Östergravar ska upplåtas för
arrangemang så ska detta motiveras med att en placering här ger t ex en
påtaglig positiv mereffekt i förmedlandet av bilden av Visby och Gotland.
Var finns denna mereffekt i Visbyfestivalens arrangemang? Inget i det
nuvarande upplägget eller marknadsföringen av festivalen gör att den
nödvändigtvis måste genomföras i Östergravar, tvärtom.

Postadress
621 85 VISBY

Besöksadress
Strandgatan 2

Telefon
0498-29 21 00

Telefax
0498-21 72 89

2 (2)
27.9.2000

220-3224-00

Årets insats har ju med önskvärd tydlighet visat att transporter i området vid
dåliga väderförhållanden ger stora markskador. Östergravar är ett
fornlämningsområde med arkeologiskt material och anläggningar som
riskerar att förstöras när marken inte bär nödvändiga transporter. Finns
behov av tunga transporter för genomförandet ska inte ett område som
Östergravar utnyttjas.
Sammanfattningsvis så är erfarenheten från sommaren att arrangemang,
med festivalens nuvarande inriktning och behov, ska hänvisas till andra
markområden i Visbys närområde som bättre klarar belastning men
fortfarande tillhandahåller Visbys attraktionskraft.

Christian Runeby

Kopia till
Länsmuseet på Gotland

Postadress
621 85 VISBY

Besöksadress
Strandgatan 2

Telefon
0498-29 21 00

Telefax
0498-21 72 89

2000-10-05

Anita Carlsson
Tekniska förvaltningen

Svar på frågor inför utvärdering av Visbyfestivalen
1. Vi fick passerkort från arrangören och några få besökare hade synpunkter på att gatan var
avstängd.
2. Vi hindrades inte av inhängningen
3. Nej
4. Inga synpunkter
5. Inga synpunkter
Övrigt: Som vi tidigare sagt hade arrangören en kontaktperson som höll oss informerade
under festivalen.
För kultur- och fritid
Gertrud Eriksson

2000-09-05
Konsult- och servicekontoret

Kommentarer ang Visbyfestivalen 2000-07-13—15 i Östergravar
Till årets festival sökte sju restauranger serveringstillstånd inom
festivalområdet, varav tre var fastlandskrögare och fyra gotlandskrögare. För
alkoholhandläggaren kom detta att medföra stora arbetsinsatser då
ansökningarna kom in sent, var ofullständiga och komplicerades av att de olika
sökanden inte själva var på det klara vilka villkor som gällde för deras
deltagande i arrangemanget. En klart bidragande orsak till den förvirring som
rådde hos sökandena var att arrangören NSPM i sin tur hade överlåtit
utarrenderingen av olika slags försäljningsrättigheter till ett
marknadsföringsbolag i Stockholm. Vem och vad de olika parterna skulle
ansvara för verkade i stora delar mycket oklart. Så småningom stod det klart
att en gotlandskrögare hade försäljningsrättigheter över hela festivalsområdet
med övriga sex skulle ha sin försäljning vid respektives restaurangtält med
tillhörande inhängnat serveringsutrymme.
Några allvarligare problem runt alkoholförsäljningen uppstod inte vilket i och
för sig kanske förklaras av den stora publiken uteblev p.g.a. vädret. Dock
noterades att de olika krögarna inte hade tillräcklig tillsyn över sina
serveringsutrymmen vilket medförde att folk kunde röra sig fritt med sina
alkoholdrycker oavsett var dessa inköpts. Några större alkoholpolitiska
olägenheter kan dock inte anses ha uppstått denna gång till följd av detta.
För tillståndsgivningens skull hade varit betydligt enklare om en krögare hade
ansvarat för all alkoholförsäljning på området. Dessutom bör övervägas en
uttrycklig reglering av markhyrarens möjligheterna vidareuthyra denna. Det
kan också konstateras att arrangemang av denna storlek med så många
inblandade aktörer och myndigheter kräver ett eller flera gemensamma
informations/-upplysningsmöte/n med alla inblandade dels på ett tidigt
stadium och dels under resans gång.

KONSULTENHETEN

Jan Olson
kommunjurist

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Org.nr.

Bankgiro

Postgiro

S-621 81 VISBY

S:t Hansgatan 25
Visby

0498-26 90 00
Int. 46 498-269000

0498-20 35 23
Int. +46 498 203523

212000-0803

339-8328

18 97 50-3

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 8

2001 02 19

Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande (SOU 2000:87)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 01 25, § 1

•

Sammanfattning av Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande SOU
2000:87

•

Ledningskontorets yttrande 2001 02 05

•

För kännedom bifogas
• Länsstyrelsens yttrande 2001 01 12
• Sv Landstingsförbundets och Sv Kommunförbundets yttrande 2001 01 19

.

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 01 25
2001 01 16

Ks § 1
Au § 1

Remiss. Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande (SOU 2000:87)
KS 2000/0634-10
- Näringsdepartementet 2000 09 20
- Ledningskontoret 2001 01 23

Näringsdepartementet har inbjudit Gotlands kommun att yttra sig över regionalpolitiska utredningens slutbetänkande (SOU 2000:87).
Utredningssekreteraren Lena Johansson, regionala utvecklingsenheten, presenterar
förslag till yttrande.
Kommunstyrelsens beslut
• Ledningskontoret (regionala utvecklingsenheten) får i uppdrag att med ledning
av diskussionen vid sammanträdet lämna reviderat förslag till yttrande för
beslut i kommunfullmäktige.

2001-02-05

Ledningskontoret
Lena Johansson

Kommunfullmäktige
(Tillägg från kommunstyrelsen är
markerade med kursiv, understruken
stil. Tillägg finns på sidorna 3, 6, 7
och 12.)

Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande, SOU
2000:87
Gotlands kommun har av Näringsdepartementet getts tillfälle att lämna synpunkter på Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande SOU 2000:87.

Inledning
Gotlands kommun anser inledningsvis att kommittén redovisar ett intressant
material, med ett brett faktaunderlag och utförliga analyser. Kommitténs slutsatser och förslag överensstämmer i stort med Gotlands kommuns uppfattning. De synpunkter som i det följande förs fram kan därför – med några undantag - ses som förtydliganden, kompletteringar och markeringar i frågor
som är särskilt viktiga för Gotland. Gotlands kommuns yttrande följer kommitténs förslag i kapitel 10. Under varje delavsnitt lämnas Gotlands kommuns
kommentarer under rubriken Synpunkter. I de fall ett delkapitel inte redovisas
instämmer Gotlands kommun i utredningens förslag.

10.2 Den nya politikens inriktning
Enligt utredningen är det på sikt ekonomisk tillväxt på de lokala arbetsmarknaderna som skapar välstånd. En åldrande befolkning, kommande lågkonjunkturer, minskande strukturfondsmedel och andra förändringar kan komma
att ställa betydligt högre krav än idag på de enskilda lokala arbetsmarknadernas bidrag till den nationella ekonomiska tillväxten. Det är därför, enligt utredningen av nationellt intresse att varje delmarknad fungerar väl och att politiken för regional utveckling måste fungera på alla typer av lokala arbetsmarknader, stora som små, såväl i norr som i söder.

Postadress

Besöksadress

Telefon

1Internet/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

Enligt utredningen kommer politiken för regional utveckling att vara generell,
men själva anpassningen till den lokala situationen kommer att resultera i
olika politiska och organisatoriska lösningar på likartade problem. Här ser utredningen det som väsentligt att anpassningen sker i decentraliserade beslutsformer. Statens roll är att formulera mål och finansiera åtgärder men det
praktiska genomförandet bör oftare än i dag hanteras lokalt av andra aktörer.
Utredningens förslag till en ny politik ska ses som ett första steg på vägen mot
en omorientering till ett nytt decentraliserat sätt att arbeta med den offentliga
sektorns medel för regional utveckling.
Synpunkter
Gotlands kommun instämmer i utredningens utgångspunkt om att alla regioner bör kunna bidra till den nationella tillväxten. För detta, är det som utredningen menar, väsentligt att utgå från att olika regioner har olika förutsättningar och behov, varför olika lösningar i olika regioner måste vara möjliga.
Den rollfördelning mellan de olika nivåerna utredningen föreslår, förespråkar
även Gotlands kommun. Det decentraliserade arbetssätt utredningen föreslår
bör enligt kommunens uppfattning innebära att ansvaret ligger hos de
lokalt/regionalt folkvalda församlingarna. En demokratisering av den regionala tillväxtpolitiken ligger också i linje med de förslag den parlamentariska
regionkommittén (PARK) fört fram, och som tidigare Gotlands kommun ställt
sig bakom (Gotlands kommuns yttrande över SOU 2000:85) bifogas). I detta
sammanhang vill vi även ta upp det fortsatta arbetet med tillväxtavtalen, som
ett viktig verktyg för en ny regionalpolitik. Men formerna för det fortsatta
tillväxtavtalsarbetet måste ses över så att även det ”demokratiska partnerskapets” inflytande i processen garanteras.
10.3.2 Dagens regionalpolitik ersätts av en ny
Den otydlighet som successivt uppstått kring regionalpolitikens syfte och
kopplingen mellan mål och medel har gjort att utredningen föreslår en
”renodling” av politiken, dels med avseende på syfte, dels med avseende på
geografi. Med utgångspunkt från tillväxt och fördelning, föreslår utredningen
en indelning i tre typer av politikområden:
! Regional strukturpolitik
! Regional stimulanspolitik
! Regional välfärdspolitik
En regional tillväxtpolitik är beroende av såväl en långsiktig strukturinriktad
politik, som en mer kortsiktig stimulanspolitik. Med en regional välfärdspolitik menas den politik som skall garantera alla medborgare en grundläggande
välfärd och rimlig tillgång till samhällsservice, oberoende av tillväxt- och utvecklingsförutsättningar.
Synpunkter
Gotlands kommun tillstyrker utrednings förslag om en regionalt baserad tillväxt- och välfärdspolitik som utgår från och tillvaratar regionernas olika förutsättningar. Detta innebär en renodling och tydlighet som bör öka möjligheterna till att åtgärder får positiva effekter för såväl tillväxt som välfärd.
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10.4 Regional tillväxtpolitik
Enligt utredningen bör den delen av regionalpolitiken som ska stärka näringslivets utvecklingsförutsättningar och skapa bättre betingelser för ökad ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning ha målsättningar som inte är sammankopplade med den regionala befolkningsutvecklingen. Utredningen menar
också att förutsättningarna att utnyttja den lokala produktionskapaciteten
skiljer sig väsentligt åt mellan regionerna därför krävs olika insatser i olika
regioner. Utredningens analyser visar att varje lokal arbetsmarknad som inte
utnyttjar sin kapacitet minskar den nationella tillväxten med stora belopp sett
över en längre tidsperiod. Som övergripande mål för en regionalt baserad tillväxtpolitik föreslår utredningen:
! Väl fungerande lokala arbetsmarknader i alla delar av landet.
Som övergripande mått för en regionalt baserad tillväxtpolitik föreslår utredningen:
! Relativa skillnader i sysselsättningsgrad mellan olika lokala arbetsmarknader.
Utredningen har genom sina analyser visat att det finns ett tydligt samband
mellan de lokala arbetsmarknadernas storlek och hur väl arbetsmarknaderna
utvecklats. Som ett delmål för en regionalt inriktad tillväxtpolitik föreslår
därför utredningen:
! ”Regionförstoring”, d.v.s. största möjliga utvidgning av det geografiska
området, för lokalt samspel mellan människor och företag.
Även om en politik för regionförstoring lyckas menar utredningen att ett visst
antal lokala arbetsmarknader kommer att förbli små. Samtidigt menar man att
en ökad rörlighet såväl mellan som inom de lokala arbetsmarknaderna är betydelsefull. Därför föreslår utredningen som ett ytterligare delmål för den regionalt inriktade tillväxtpolitiken:
! Ökad rörlighet.
Närhet och tillgång till utbildningskapacitet, är enligt utredningen, vid sidan
av den lokala arbetsmarknadens storlek, en av de viktigaste förutsättningarna
för att en lokal arbetsmarknad ska utvecklas väl. Utredningen föreslår därför
som delmål:
! Stärkt kunskapskapital
Utredningen konstaterar att även lokala arbetsmarknader med förhållandevis
likartade strukturella förutsättningar utvecklas olika. Detta beror enligt utredningen på skillnader i dynamik. Man föreslår därför som ett fjärde delmål:
! Ökad lokal dynamik.
Synpunkter
De föreslagna delmålen, har med undantag för ”Regionförstoring”, hög aktualitet för Gotlands del. Gotlands läge gör denna föreslagna regionförstoring
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svår att uppnå. Ett alternativ kunde dock vara att förstärka tillgången på teleoch datakommunikation och därmed ”virtuellt” förstora Gotland. Som utredningen också säger kommer ett antal arbetsmarknadsregioner att förbli små.
För dem, som t.ex. för Gotland är delmålet ”Ökad rörlighet” extra väsentligt.
För Gotland handlar det om att t.ex. kunna sprida erfarenhet och kunskap
mellan företag och organisationer liksom behovet av arbetskraft till Gotland.
För Gotland, liksom för alla andra regioner, är kompetenstillgången såväl för
näringslivet som för hela samhället av mycket stor betydelse. Gotlands
begränsade möjligheter till regionförstoring gör dock att även andra metoder
att säkra kunskapstillgången måste sökas. Ett sätt vore att ”flyga in” tillfällig
kompetens genom goda förutsättningar för årskort på flyget.
Det mått utredningen föreslår för den regionala tillväxtpolitiken – sysselsättningsgraden, bör enligt vår uppfattning kompletteras med flera av de andra
mått utredningen nämner, som t.ex. bruttoregionprodukt och sysselsättningsförändringar.

10.5 Regional strukturpolitik
Enligt utredningen ska den regionala strukturpolitiken framför allt ta sikte på
att stärka de grundläggande förutsättningarna för tillväxt och välfärd i alla
delar av landet. Huvuduppgiften blir, enligt kommittén, att utveckla formerna
för ett sektorsövergripande arbetssätt och en bättre regional anpassning. Utredningen anger att viktiga delar för den regionala strukturpolitiken är kommunikations- och utbildningssystemets utformning. Utredningen menar också
att, när det gäller kommunikationssystemen, handlar det inte bara om investeringar i den fysiska infrastrukturen utan också om drift och användning.
Enligt utredningen är de för dagen mest akuta åtgärderna att avsätta mer resurser till vägar och andra transportstrukturer.

Synpunkter
Gotlands kommun instämmer i utrednings syn på och bedömning av att utbildningsområdet och kommunikationerna – i delarna investering, drift och
användning – är av avgörande betydelse för den regionala utvecklingen. Utöver dessas betydelse vill vi samtidigt påpeka att det finns andra områden som
kanske idag inte är av samma vikt som de utredningen tar upp, men som kan
komma att utvecklas vidare, det gäller t.ex. kulturpolitiken och arbetet för en
långsiktigt hållbar miljö. Dessa områden kan inte ses som ”bara” en tillgång
för den lokala livsmiljön och välfärden utan är och kommer sannolikt än mer
att bli betydelsefulla för den regionala utvecklingen, både sett till tillväxt och
sysselsättning. Även inom dessa områden bör därför formerna för ett
sektorsövergripande arbetssätt och en bättre regional anpassning utvecklas.

10.5.1 Kommunikationer
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Utredningen inleder avsnittet med att: ”Bra vägar är den enskilt viktigaste insatsen inom transportsystemet”.
Utredningen föreslår följande preciseringar av regionala välfärds- och tillväxtmål för trafikpolitiken:
• Motverka regionala obalanser i tillgänglighet till viktiga samhällsfunktioner
• Prioritering av åtgärder som minskar restider till acceptabla pendlingstider
• Godstransportsystemets tillförlitlighet bör ges en ökad prioritet
Utredningen menar att den i dag i stort sett avreglerade kommunikationsmarkanden har skapat en mer komplex situation som ställer helt nya krav på
kommunikationsplaneringen. Enligt utredningen har beredskapen för denna
nya situation brister. Utredningen tar också upp kommunikationssystemens
beroende av långsiktighet och stabilitet. I det sammanhanget behandlas person- och godstransporterna mellan Gotland och fastlandet. Utredningen säger
att trots en lång rad utredningar har ingen tillfredsställande långsiktig plan för
färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet kommit till stånd. Man nämner
också att uppfattningen bland gotländska aktörer är samstämmig om att detta
på sikt kan få allvarliga konsekvenser för Gotlands tillväxt och välfärd. Utredningen ser det som rimligt att bibehålla strävan att transportkostnaderna till
fastlandet ska motsvara kostnaderna för vägtransporter.
Enligt utredningen präglas kommunikationsområdet av sektorstänkande, vilket innebär att det är svårt att omprioritera internt mellan olika delar av kommunikationsområdet. Enligt utredningen skulle ett utökat utrymme att på regional nivå påverka resursfördelningen mellan olika sektorer öka sannolikheten för en effektivare resurshantering. Man anser även att samspelet mellan
nationell, regional och lokal nivå bör utvecklas. Utredningen anser att en mer
decentraliserad planeringsprocess bör inordnas i tillväxtavtalsprocessen och
att ett utvecklingsarbete ska initieras för att skapa bättre modeller för att fånga
upp sambandet mellan regional utveckling och infrastruktur.
Utredningen menar att även i ett kortare perspektiv är vissa åtgärder nödvändiga. Man menar att åtgärder för att öka tillgängligheten till persontransporter till rimliga priser är av utomordentlig och ökande betydelse för såväl näringslivets tillväxt som medborgarnas välfärd. När det gäller de långväga persontransporterna har flyget, enligt utredningen, en helt avgörande
betydelse för vissa delar av landet, t.ex. Norrlands inland och Gotland. Utredningen menar att priset på biljetter är mycket högt på flertalet mindre flyglinjer, inte minst på flyglinjerna till och från Norrlands inland och till och från
Gotland. Utredningen anser att situationen är uppenbart orimlig för flera av
dessa linjer och att frågan är av stor betydelse både ur ett tillväxt- och ett
välfärdsperspektiv. Man har därför studerat ett antal alternativa möjligheter
för att underlätta interregionala persontransporter med flyg till och från regionalpolitiskt prioriterade områden, och föreslår:
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•

I första hand ett särskilt skatteavdrag för företags kostnader för flygresor
på vissa sträckor. Om en sådan subvention inte godtas av EG-kommissionen bör de särskilda svenska förhållandena i form av gleshet och långa
avstånd framhållas som argument.
I andra hand en reduktion av Luftfartsverkets avgifter för flygbolagen på
vissa flygsträckor. För att reduktionen inte skall driva upp biljettpriserna
måste särskilda villkor och kontinuerlig uppföljning av prisutvecklingen
byggas in i systemet.

Synpunkter
Kommittén beskriver väl Gotlands situation vad gäller flyg- och färjetrafiken.
Gotlands kommun delar helt utredningens uppfattning om kommunikationssystemens betydelse för den regionala utvecklingen. Av största vikt är åtgärder som underlättar person- och godstrafiken. För Gotlands del är dock inte
väginvesteringar på ön av högsta prioritet, här gäller det i första hand
(naturligtvis) färje- och flygtrafiken. I enlighet med det resonemang utredningen för, bör rimligen, när infrastruktursatsningar diskuteras, därför satsningar på flyg- och färjetrafiken också tas upp.
Gotlands kommun instämmer även i utredningens förslag, som i sin tur i stort
överensstämmer med den parlamentariska regionalkommitténs förslag, om en
mer decentraliserad kommunikationsplanering som inarbetas i kommande
tillväxtavtalsarbete.
Som utredningen anger, så är de höga biljettpriserna på flyget ett stort problem. För Gotland, med sin speciella transportsituation, gäller detta dock inte
”bara” företag utan även privatpersoner. Ett skatteavdrag för företagens kostnader, som utredningen föreslår, är därför inte tillräckligt sett till hela det
gotländska samhällets behov. Även privatresenärer måste kunna utnyttja
flyget till rimliga priser.

10.5.3 Utbildningssystemet
Enligt utredningen är tillgänglighet till högre utbildning en central tillväxtfaktor, som också har stor betydelse för individen. Utredningen menar att tillkomsten av de nya högskolorna stärkt de grundläggande förutsättningarna för i
första hand de lokala arbetsmarknader där de etablerats.
Utredningen föreslår för utbildningsområdet:
• Bästa möjliga anpassning av utbildningsutbudet till den lokala kunskapsefterfrågan.
• Ökad samverkan mellan högskola, näringsliv och det omgivande samhället.
• Att respektive högskolas långsiktiga inriktning och profilering bör ges
ökad uppmärksamhet i den regionala planeringen. Detta bör ske genom en
utvecklad dialog mellan såväl aktörerna på den regionala arenan som
mellan lokala/regionala och nationella aktörer. Detta bör enligt utred-
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ningens mening kunna ske inom ramen för en strategisk diskussion i anslutning till en utvecklad form av tillväxtavtalsprocess.
Att högskolans ersättning för distansutbildning och utlokaliserad/decentraliserad utbildning räknas upp så att full kostnadstäckning för
såväl högskolans som kommunens kostnader för utbildning ges. Utredningen anser också att antalet platser för decentraliserad utbildning ska
ökas, liksom antalet högskolor som tilldelas denna typ av utbildningsplatser.

Synpunkter
Gotlands kommun delar utredningens uppfattning om, och vill särskilt betona,
de positiva effekter en högskoletablering ger. För Gotlands del har högskolan
bl.a. medfört en ökad tillgänglighet och därmed bättre utbildningsmöjligheter,
utvecklade samverkansformer med näringslivet, en god rekryteringsbas – inte
minst från de mer regionalt anpassade utbildningarna - och de positiva effekter för samhället i stort som de högskolestuderande medför.
Gotlands kommun delar utredningens uppfattning om att en ökad samverkan
mellan högskola, näringsliv och det omgivande samhället är ett viktigt delmål
för utbildningspolitiken. Här utgör utnyttjande av ny teknik och kunskap en
viktig komponent såväl för näringslivet som för individerna.
Vi delar även utredningens mening om att en tydlig profil för högskolorna bör
eftersträvas och att denna, liksom högskolans långsiktiga inriktning, bör utvecklas i diskussion mellan lokala/regionala och nationella aktörer. Lämpligen
bör detta kunna ske, som utredningen föreslår, inom ramen för tillväxtavtalsarbetet.
För en region som Gotland, med sitt geografiska läge och sin storlek, och med
en relativt sett låg teoretisk utbildningsnivå, är utredningens förslag om utökade möjligheter för decentraliserad utbildning av mycket stor betydelse.
Till skillnad mot många andra små högskolor verkar Högskolan på Gotland i
en region med ett mycket litet befolkningsunderlag – och därmed även begränsade ekonomiska resurser. För Gotlands del är det därför angeläget att
Högskolan, under ett uppbyggnadsskede, kan ges resurstillskott för grundutbildning, samverkansuppgiften och för forskning.

10.6 Regional stimulanspolitik
I avsnittet preciseras den regionala tillväxtpolitikens delmål ökad lokal dynamik. Inledningsvis menar utredningen att tillväxtpolitiken även är beroende av
en mer flexibel och på kort sikt anpassningsbar politik, med möjligheter att
pröva och utveckla nya metoder. Man menar också att förutsättningarna för att
öka dynamiken är unika för varje lokal arbetsmarknad, vilket gör att en stor
frihet måste finnas i utformningen och anpassningen av politiken till dessa
speciella förutsättningar. Enligt utredningen blir den nationella politikens roll
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att ange mål och riktlinjer, vilka rambetingelser som gäller, att följa upp och
utvärdera program och åtgärder och att utveckla och sprida kunskap och
erfarenheter från olika åtgärder och program. Utredningen föreslår att delmålet
för lokal dynamik preciseras till:
! Stärkt företagsamhet och ett utvecklat entreprenörskap
! Ett utvecklat företagssamarbete
! Ökad tillämpning av ny kunskap och teknik
Enligt utredningen bör dessa målpreciseringar ytterligare konkretiseras i samspel mellan den nationella och den lokala eller regionala nivån.
Synpunkter
Gotlands kommun instämmer i kommitténs uppfattning om att den regionala
stimulanspolitiken, i högre grad än den regionala strukturpolitiken, måste
grundas på flexibla åtgärder anpassade efter regionernas/kommunernas skilda
förutsättningar. I praktiken måste detta kunna tolkas som att olika typer av åtgärder kan genomföras i olika geografiska områden. Det är även viktigt att
tillräckligt utrymme ges för ett rationellt regionalt/lokalt agerande. På detta
sätt kan skillnaderna mellan olika regioners/kommuners förutsättningar och
behov utnyttjas som en potential för tillväxt. Stimulanspolitikens åtgärder bör
därför identifieras, beslutas och genomföras på den lokala/regionala nivån.
Ansvaret för uppföljning och utvärdering ur ett lokalt/regionalt perspektiv bör
också ligga på denna nivå. Vilket givetvis inte fråntar behovet av och nyttan
med nationella uppföljningar och utvärderingar kopplat till målsättningarna.
Med detta sagt överensstämmer därmed kommunens uppfattning med utredningens syn på roll- och uppgiftsfördelning mellan de olika samhällsnivåerna.
Utredningens förslag till precisering av delmålet lokal dynamik förefaller väl
valda som led mot ett utvecklat företagsklimat och därigenom till ökad regional tillväxt, med tillägget om det angelägna i, som utredningen föreslår, att
ytterligare konkretiseringar av målen görs i samspel mellan den nationella och
den lokala/regionala nivån.
I samband med målpreciseringen ett utvecklat företagssamarbete tas i utredningen upp bristen på kvinnliga affärsnätverk och att denna fråga särskilt bör
uppmärksammas. Utredningen har dock tidigare tagit upp sina svårigheter att
få in jämställdhetsperspektivet i sitt arbete. En strävan borde vara att förstärka
arbetet för att förändra samhällets attityd, t.ex. bankernas, till kvinnligt företagande och till kvinnors affärsidéer. På sikt borde ju målet vara att inte behöva särskilja kvinnors sätt att företaga från det generella företagandet, genom
t.ex. affärsnätverk och särskilda kvinnolån.
Under målpreciseringen ökad tillämpning av ny kunskap och teknik diskuteras
bl.a. IT och dess betydelse för landsbygden. Tydligt blir att det hittills är storstäderna som har haft störst nytta av och utnyttjat tekniken mest. Därmed
finns ett uppdämt kunskapsbehov på landsbygden. Viktigt är att varje företagare får möjlighet att inse och tillgodose sina speciella behov. Inte heller här
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går det att ange specifika åtgärder, utan varje region och företagare i Sverige
har sina olika behov.

10.6.2 Politikens medel

De regionalpolitiska företagsstöden
Villkoren för företagande ser olika ut i olika delar av landet. En, enligt utredningen viktig slutsats är därför att företagsstöden måste ses utifrån ett helhetsperspektiv, där de varierande förutsättningarna för företag och företagande, i
olika delar av Sverige, utgör en viktig utgångspunkt för politikens utformning.
Utredningens mening är att målsättningen vad gäller företagsstöden ska vara
långsiktig tillväxt, med fokus på att stimulera företagande och entreprenörskap. Utredningen drar två huvudslutsatser av företagsstödens effekter. En
slutsats är att stödformen i sig ger negativa effekter, och att företagsstöden
därför bör avvecklas. En annan slutsats är att stödet fungerar men att problemet ligger i själva hanteringen av stöden. Utredningen anser därför att ett
detaljerat utformat system, för att kompensera olika typer av kostnadsnackdelar m.m. bör undvikas, och istället ersättas av generella lösningar. I största
möjliga utsträckning bör dock hanteringen av dessa stöd inriktas på att stimulera tillväxt, entreprenörskap och företagsamhet. Det innebär exempelvis
att stöd till s.k. mjuka och kunskapsutvecklande investeringar, liksom samverkan mellan företag, bör prioriteras. De nuvarande stöden bör dock inte avvecklas förrän de föreslagna alternativa lösningarna är färdigutvecklade och
kan tas i bruk.
När det gäller de enskilda stödformerna föreslår kommittén i sammanfattning
följande förändringar:
! En generell nedsättning med 15 procentenheter av socialavgifterna för företag med färre än 50 anställda i stödområde A införs.
! Det regionala utvecklingsbidraget avvecklas. Bidragsformen bibehålls
emellertid så länge som den utgör en viktig del av medfinansieringen i
strukturfondsprogrammen.
! Ett system med generella lånegarantier eller villkorslån införs.
! Sysselsättningsbidraget avvecklas.
! Landsbygdsstödet bibehålls, men inriktas mot entreprenörskapsutveckling,
mjuka kunskapsutvecklande investeringar och samverkan mellan företag. I
detta sammanhang är det särskilt viktigt att utveckla det s.k. mikrostödet.
Landsbygdsstödet bör dessutom organiseras och hanteras i programform
där genomförandeansvaret i första hand ligger på lokal nivå. Regionalt bör
man dock ha ett samordningsansvar och ett ansvar för utvärdering.
Utformning av program, genomförande och utvärdering bör, där så är
möjligt, ske i samverkan med den föreslagna ”programgruppen för
entreprenörskap”.
! Småföretagsstödet avvecklas.
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Särskild vikt bör läggas på att utveckla de s.k. kvinnolånen som i dag finns
inom ramen för ALMI:s verksamhet.

Synpunkter
Gotlands kommun instämmer i utredningens syn på att tillväxtpolitiken måste
utformas med utgångspunkt från att förutsättningar för företagande och företag varierar över hela landet, liksom i att målsättningen för vad gäller företagsstöden ska vara långsiktig tillväxt, med fokus på att stimulera företagande
och entreprenörskap. Angeläget är också, som utredningen menar, att ett detaljerat utformat system undviks.
I utredningen redovisas ett antal olika utvärderingar av stöden och dess effekter. Såväl positiva som negativa effekter kommer fram, samtidigt som svårigheten att utvärdera betonas. Därför förefaller utredningens två slutsatser om
företagsstöden (att stödformen i sig ger negativa effekter och därför bör
avvecklas, och att stödet fungerar men att problemet ligger i själva hanteringen av stöden) som kanske något förhastade. Att klandra stödformen om
bidragen landar i fel, s.k. traditionella branscher, är inte riktigt. Liksom företag inom nya branscher kan stå för utveckling och nytänkande kan företag
inom de traditionella göra det. Ofta kan också ”moderna” företag vara svåra
att placera inom den officiella statisktikens branschkoder, vilket kan göra att
de hamnar inom de traditionella näringarna. Det är inte heller relevant att
klandra stödformen för att allehanda utredningar inte lyckats utvärdera resultatet, inte heller bör stödformen belastas med att det eventuellt sitter inkompetenta stödhandläggare på landets länsstyrelser och självstyrelseorgan.
Beträffande de föreslagna förändringarna av stödformerna så förefaller de,
trots utredningens mening om att undvika detaljerade system, väl detaljerat särskilt vad gäller landsbygdsstödet. I föregående avsnitt föreslår utredningen
att delmålen för lokal dynamik ytterligare ska konkretiseras i samspel mellan
den nationella och den lokala och regionala nivån. Först därefter bör, enligt
vår uppfattning, alternativa lösningar till företagsstödet utformas, och även då
i samspel mellan den nationella och den lokala och regionala nivån.
Av utredningens förslag till förändringar av företagsstöden berör särskilt
landsbygdsstödet Gotland. Landsbygdsstödet behålls men inriktas mot entreprenörskapsutveckling, mjuka kunskapsutvecklande investeringar och samverkan mellan företag. Att ta bort möjligheten till hårda investeringar i landsbygdsstödet anser vi, skulle åtminstone för Gotlands del avsevärt försämra för
den enskilde företagaren. Som en konsekvens av vad som tidigare sagts – att
det råder mycket olika förutsättningar för företagsamhet inom olika landsdelar
– anser vi att det bör vara upp till den regionala/lokala nivån att själva avgöra
om landsbygdsstödet används för mjuka och/eller hårda investeringar. Därför
bör landsbygdsstödet i sin nuvarande form få fortsätta. Gotlands kommun, har
efter några års ansvar för landsbygdsstödet mycket goda erfarenheter av
stödformen. Ett antal intressanta branscher har prioriterats fram. Inom dessa
branscher ser vi nu ett antal mindre kluster/koncentrationer av nydanande fö-
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retag. Flera av dessa arbetar idag i stark medvind men är ännu så länge så pass
nya/sköra, att de behöver kunna falla tillbaka på kommunen för att erhålla
hjälp med investeringarna. Det som efterfrågas mest är stöd för byggnation,
maskiner och marknadsföring. Med en ny form av landsbygdsstöd, inriktat
mot mjuka investeringar riskerar vi att tappa företag som ännu inte hunnit
etablera sig. Det tar tid för företag att mogna och det gäller för dem att kunna
leverera när efterfrågan ökar. Om det saknas produktionsresurser och man inte
kan hålla leveranstiderna riskerar man att tappa kunder. Stödet i sin nuvarande
form fungerar bra då det gäller att stötta nya intressanta företag och att hjälpa
företag att växa. Sett till Gotlands behov är det angeläget att kunna fortsätta
med denna arbetsmetod vad gäller landsbygdsstödet. De mjuka investeringar
som utredningen framhåller går redan att stötta med nuvarande stödform. Det
finns dessutom flera andra finansieringsalternativ för de företag som önskar
att kunskapsutveckla företaget. På Gotland har vi t.ex. haft en mycket
framgångsrik period med byggande av nätverk genom Mål 4, och denna
möjlighet finns även inom nya Mål 3.
Som en möjlighet till ökad tillgänglighet till riskkapital är utredningens förslag om att utreda förutsättningarna för en lägre reavinstbeskattning om
vinsten vid aktieförsäljning investeras i aktier i företag i regionalpolitiskt prioriterade områden.
Utredningen behandlar inte de regionala utvecklingsmedlen, vi förutsätter
därmed att dessa även i fortsättningen kommer att finnas kvar.

10.7.1 Regional välfärdspolitik - inledande överväganden och övergripande
mål
Utredningen utgår ifrån att den regionala välfärdspolitiken har principen om
att fördelningspolitiken är individinriktad och inte beroende av geografiska
skillnader som grund. Som övergripande mål för en regionalt baserad välfärdspolitik föreslås:
! En likvärdig välfärdsnivå i alla delar av landet.
Utredningen tar upp tre aspekter som bör ligga till grund för en framtida regional välfärdspolitik:
! Att den inkomstutjämning som sker mellan individer inte är tillräcklig.
! Den geografiska tillgängligheten till offentlig och kommersiell service varierar.
! Olika delar av landet har olika förutsättningar att utforma och organisera
olika verksamheter. Utredningen menar därför att möjligheten att utforma
olika och varierande typer av lösningar är av central betydelse.

10.7.2 Nationella mål och ekonomiska förutsättningar
Som en konsekvens av det tidigare resonemanget är det en utgångspunkt för
utredningen att kvaliteten i de grundläggande välfärdssystemen inte får vara
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beroende av var man bor. Utredningen föreslår därför som delmål för en regionalt baserad välfärdspolitik:
! Likvärdiga ekonomiska förutsättningar för välfärdspolitiken i alla delar av
landet.
Som ytterligare delmål föreslår utredningen:
! En god tillgänglighet till grundläggande service i alla delar av landet.
När det gäller tillgänglighet till kommersiell service är möjligheten, enligt utredningen, att formulera mål om ”garanterat minsta nivå” begränsade. Enligt
utredningen kan staten däremot ge bättre förutsättningar så att t.ex. dagligvaruhandeln kan utvecklas och motverka alltför stora skillnader istället för att
garantera en minsta nivå för tillgänglighet. Utredningen föreslå därför som ett
delmål:
! Motverka regionala obalanser i tillgänglighet till samhällsservice.
Vilken tillgänglighetsnivå som är rimlig måste enligt utredningen anpassas till
de lokala förutsättningarna.

10.7.3 Politikens medel
Utredningen föreslår att det i serviceglesa områden utarbetas ett särskilt utvecklingsprogram för kommersiell service. Detta bör ske i respektive kommun och så långt möjligt vara ett kommunalt ansvar. Utformningen av programmen bör ske i samråd med lokala parter. Länsstyrelser/självstyrelseorgan
bör ha ett samordningsansvar för denna process, och de sammanställda utvecklingsprogrammen för respektive län kan sedan ligga till grund för den
nationella fördelningen av resurser. Modellen påminner om arbetet med tillväxtavtalen.
Utredningen anser att ökade möjligheter bör finnas att bedriva pilotprojekt
och att testa nya servicelösningar, och föreslår därför:
! Att en myndighet, i första hand sektorsmyndigheten på området – Konsumentverket, ges ett tydligt uppdrag att utveckla och testa nya lösningar på
det kommersiella serviceområdet.
Utredningen föreslår också ett tillfälligt extra utvecklingsstöd till kommersiell
service. Detta ska användas för att ge incitament för att utveckla lokalt anpassade lösningar eller hitta alternativa sätt att tillgodose hushållens behov av
tillgänglighet till olika former av kommersiell service.
Utredningen menar även att statens insatser för att motverka regionala obalanser och för att utveckla alternativa servicelösningar, samtidigt måste gynna
så kostnadseffektiva lösningar som möjligt, och föreslår därför:
! Att statliga myndigheter, med en särskild betydelse för service och välfärd,
i samband med förändringar av verksamheten ska upprätta konsekvensbeskrivningar där möjligheterna att ta till vara samordningsvinster
med andra aktörer studeras.
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Utöver de starka önskemålen om väginvesteringar har även önskemål framförts till utredningen om att sänka kostnaderna för att utnyttja dem. Enligt utredningen finns en rad tänkbara lösningar, t.ex. ökade reseavdrag, sänkta bensinskatter, generella skattelättnader i boendet, etc. Utredningen har dock inte
lämnat något förslag. Det har man heller inte gjort kring s.k. landsbygds- och
glesbygdsavdrag. Syftet med dessa skulle vara att de som inte kan tillgodogöra
sig stora infrastrukturinvesteringar trots att de själva är med och finansierar
dem, vilket även gäller extra kostnader för långa avstånd till service och
avsaknad av kollektivtrafik skulle kompenseras genom detta.

Synpunkter på avsnitt 10.7
Gotlands kommun instämmer i utredningens förslag till mål för den regionala
välfärdspolitiken.
Kommunen tillstyrker även förslaget om särskilda utvecklingsprogram för
kommersiell service för områden där servicetillgången är dålig. En förutsättning är dock en tillräcklig resurstilldelning så att programmen blir möjliga att
genomföra.
Vi anser, liksom utredningen, det angeläget att statliga myndigheter med
verksamheter som är särskilt viktiga för service och välfärd upprättar konsekvensbeskrivningar i samband med eventuella verksamhetsförändringar. I det
sammanhanget bör målsättningar för dessa myndigheters service anges för att
visa hur tillgången till service och tjänster kan garanteras i alla delar av landet.
Några viktiga servicegivare verkar på avreglerade marknader, det innebär att
lösningar för ”mindre lönsamma” landsbygds/glesbygdsregioner särskilt måste
beaktas.
Utredningens resonemang kring olika sätt att kompensera för långa avstånd
till service, avsaknad av kollektivtrafik och omöjlighet att utnyttja stora infrastrukturinvesteringar är viktiga att analysera vidare så att dessa brister kan
uppvägas. En möjlig lösning vore det landsbygdsavdrag utredningen för fram.

Claes Kullberg
Tf kommundirektör

Ulf Johansson
Regional utvecklingschef
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Länsstyrelsen

YTTRANDE

GOTLANDS LÄN

12.1.2001

Dnr 110-3312-28

Näringsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande SOU
2000:87
Sammanfattning
Länsstyrelsen finner utredningens analytiska ansats och formulering av ett nytt
synsätt på regionalpolitik och regional utveckling intressant. Det analytiska
greppet ger nya möjligheter till förståelse och åtgärder för varje regions framtida
utveckling.
Länsstyrelsen stödjer därmed utredningens huvudförslag att inrätta en regionalt
baserad tillväxt- respektive välfärdspolitik för hela landet med ökade möjligheter
till anpassning till varierande regionala och lokala förutsättningar. Länsstyrelsen
understryker dock att ett genomförande av utredningens förslag kräver att det
regionala inflytandet till alla delar garanteras.
Länsstyrelsen har valt ett gotländskt perspektiv och att utifrån detta särskilt
kommentera de av utredningens förslag som bedöms som särskilt viktiga och
intressanta.
En förutsättning för att upprätthålla det samordnade statliga ansvaret för länets
allmänna utveckling, även i ett system enligt utredningens förslag, är dock att en
del av de regionalpolitiska utvecklingsmedlen även fortsättningsvis kan utgå till
Länsstyrelsen.

Bakgrund
I länet pågår försök med ändrad regional ansvarsfördelning samt försök med
utökad samordnad länsförvaltning. Samtidigt som Gotlands kommun under
försöksperioden övertagit ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, ingår
Länsstyrelsen i försök med ny organisation som inbegriper ansvar för och ökad
integration mellan såväl regional näringspolitik som arbetsmarknads- och
skogsbruksfrågorna.
Med anledning av försvarsbeslutet, där Gotland är en av nio särskilt drabbade
kommuner, och det därmed sammanhängande omställningsarbetet, har bl. a.
från Näringsdepartementet påtalats vikten av analys av den regionala
näringsstrukturen för att åstadkomma nödvändiga förändringar för en framtida
positiv näringslivsutveckling. Under innevarande strukturfondsperiod omfattas
Gotland av Mål 2 Öarna, utvecklingsprogram med finansiering från EG:s
strukturfonder. Härigenom kan det skapas finansiella resurser för aktiva
omstruktureringsåtgärder.
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De nya begrepp som i utredningen lanseras under huvudrubriken Regional
tillväxtpolitik ger Gotland en naturlig plats bland regioner under omstrukturering
och därmed kan en delvis ny bas för utvecklingsinsatser för länet utformas.

Kommitténs förslag
Att utredningen tar sysselsättningen som utgångspunkt för mått på tillväxt är ett
verksamt grepp, enligt Länsstyrelsens mening. Hittills ofta förbisett i den
nationella politiken är en självklarhet som utredningen träffande åskådliggjort i
uttrycket : "Den nationella tillväxten är summan av tillväxten inom de
sammantagna lokala arbetsmarknaderna".

Regional tillväxtpolitik
Gotland är ett tydligt avgränsat arbetsmarknadsområde som väl faller in i
utredningens definition av en fungerande lokal arbetsmarknad. Länet saknar
därmed geografiska och praktiska förutsättningar, utifrån det föreslagna
delmålet "Regionförstoring", att ingå i något större arbetsmarknadsområde. Öläget medför ett antal praktiska begränsningar för någon omfattande interaktion
inom en större arbetsmarknadsregion.
Däremot står det helt klart i skenet av det senaste årets utveckling på arbetsmarknaden att delmålet "Ökad rörlighet" för att sprida erfarenhetsbaserad
kunskap mellan företag och organisationer äger aktualitet både vad gäller den
regionala mobiliteten och behov av ökat inflöde av arbetskraft för att garantera
en ökad regional tillväxt. Delmålet "Stärkt kunskapskapital" behöver även på
Gotland utvecklas och konkretiseras i ökade insatser för fortbildning i olika
former. Här ger medel från EG:s strukturfonder fortsatta goda möjligheter till
medfinansiering.

Regional strukturpolitik
Länsstyrelsen delar utredningens uppfattning om kommunikations- och
utbildningssystemens betydelse och utformning som väsentliga förutsättningar
för regional utveckling. På Gotland är det emellertid inte främst investeringar i
vägnätet som är den mest angelägna infrastruktursatsningen, utan förbättrade
flyg- och färjeförbindelser. Därför instämmer Länsstyrelsen helt i utredningens
tydliga uppfattning om kommunikationssystemens betydelse för den regionala
utvecklingen: " …handlar det inte bara om investeringar i den fysiska
infrastrukturen, utan även om dess drift och användning".
Kommunikationer
Det beskrivna synsättet medför att färje- och flygtrafiken mellan Gotland och
fastlandet också beaktas när satsningar på infrastruktur planeras och
diskuteras.
Länsstyrelsen delar helt uppfattningen att åtgärder för att underlätta såväl
persontransporter som gods hör till den regionala tillväxtpolitikens viktigaste
instrument för att öka samspelet människor och företag.
Betänkandet tar också förtjänstfullt upp problemen med färje- och flygtrafiken
mellan Gotland och fastlandet. De höga biljettpriserna på flyget är av stor
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betydelse ur både ett tillväxt- och ett välfärdsperspektiv. Med de speciella
transportförhållandena som följer av öläget måste här emellertid även
privatresenärer kunna nyttja flyg som transportmedel till rimliga priser. För att få
till stånd en rimlig prisnivå för alla kan därför inte det skatteavdrag för företags
kostnader som föreslås, anses vara tillräckligt om ens verkningsfullt.
Länsstyrelsen menar dessutom att frågan om upphandling av flygtrafik borde ha
fått en mer ingående belysning. Förslaget att sänka statens krav på
Luftfartsverkets intäkter och därmed bidra till sänkta biljettpriser, torde ge
marginella effekter.
Mellanregional rörlighet
Gotland som öregion har uppenbara svårigheter att få del av den ökande
rörligheten i arbetskraften i vissa delar av landet. Av naturliga skäl är
pendlingsmöjligheterna utomordentligt små för löntagaren i allmänhet. För de
som tidigare haft möjlighet att flygvägen dagpendla, har även detta beskurits
genom kraftigt ökad prissättning.
Länsstyrelsen finner därför utredningens resonemang och delar av förslagen
intressanta och väl värda att pröva i en region där övriga faktorer är möjliga att
kontrollera. Här utgör Gotland ett lämpligt försöksområde för åtgärder med syfte
att rekrytera nyckelpersoner, såväl på chefsnivå som inom olika expertområden.
En viktig aspekt som utredningen helt förbiser i sin analys av olika former av
pendling är det samband som finns med uppställda regionala miljömål. Det hade
varit välgörande för helheten med några exemplifierande studier som beskriver
de olika utfall man får om man enkelt uttryckt flyttar verksamheter i stället för
människor.
Utredningens förslag om en fördelning av avdragsbelopp över 7000 kr för
arbetsresor att kunna gälla per månad för säsongsarbetande och studerande
kunde vara en metod att pröva, inte minst på Gotland med en kraftig ökning av
säsongsarbetande under sommarmånaderna. Däremot tror vi inte på det
föreslagna rekryteringsstödet för högskoleutbildad arbetskraft gällande bidrag till
avbetalning på studielån, då de föreslagna finansieringsformerna, enligt
Länsstyrelsens mening, är orealistiska.

Utbildningssystemet
Länet har i förhållande till riksgenomsnittet en låg teoretisk utbildningsnivå och
fortfarande en låg övergångsfrekvens till högskolan. Högskolans etablering har
delvis medfört ökad tillgänglighet och därmed nya förutsättningar för gotländska
ungdomars vidgade utbildningsmöjligheter, men också för stimulerande
samverkansformer för utveckling av näringslivet. Vikten av ett ur näringslivets
synvinkel relevant kursutbud med regional profil, har omvittnats av de
gotländska företagarna, som också på olika sätt kunnat påverka utbud och
inriktning av de olika programmen.
För glesbygdsregioner och regioner med ett småskaligt privat näringsliv som
präglas av stor offentlig verksamhet och lantbruk med låg utbildningsnivå är det
av stor betydelse, som utredningen anger, att inrätta en infrastruktur med
modern teknik för likvärdiga kommunikationsmöjligheter, för såväl företag som
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för privatpersoner. IT som effektivt redskap för arrangerande av
distansutbildning inte enbart på högskolenivå utan också för andra behov är
utomordentligt viktigt. Tyvärr omfattas inte företagsanpassad utbildning på
tillämpade nivåer under högskolan av utredningens analys, vilket Länsstyrelsen
uppfattar som en klar brist.

Arbetsmarknadens tillgång till kompetens
Länsstyrelsen instämmer i utredningens slutsats att varje högskola ej fullt ut i sitt
utbud kan motsvara varje behov som den lokala arbetsmarknadens behov har.
Erfarenheter på Gotland har dock visat att satsningar på regional anpassning av
teknik-elektronikprogram och IT-ekonomiprogram varit av avgörande betydelse
för tillväxt inom det regionala näringslivet. Sammantaget kan Länsstyrelsen
instämma i betänkandets konstaterande av behov av en tydlig profil hos
respektive högskola.

Högskolans samverkan med näringslivet
Utifrån de positiva erfarenheterna i länet med den tämligen omfattande
samverkan som sker mellan högskolan och näringslivet, har länsstyrelsen all
anledning att understryka utredningens uppfattning om vikten av att högskolans
tredje uppgift ytterligare utvecklas som ett instrument bland andra för regional
tillväxt. Därmed uppfattas också det tillhörande föreslagna delmålet med
anknytning till utbildningspolitiken vara av högsta relevans.
Vikten av samråd omkring högskolans långsiktiga inriktning, som framhålles i
utredningen, kan inte nog understrykas. På Gotland finns på regional nivå goda
möjligheter till detta breda samråd inom ramen för det regionala kompetensrådet
och i kontinuerliga regionala samråd på ledningsnivå där även högskolan deltar.
För högskolans kostnader för distansutbildning föreslår utredningen att
merkostnader täcks via en uppräkning av utbildningsanslaget, vilket enligt
Länsstyrelsens mening skulle ge en mer jämlik situation, där utfallet inte är
beroende av förhandlingsresultat mellan högskolan och lokala eller regionala
offentliga och privata aktörer.

Regional stimulanspolitik
Precisering av politikens mål
De förslagna delmålen är till sitt innehåll redan väl kända i det regionala
utvecklingsarbetet såväl vad gäller betydelsen av entreprenörskap, som
företagssamverkan och nyttjande av modern teknik, baserad på en väl utbyggd
infrastruktur. I det gotländska skolväsendet pågår försök med att utveckla
"entreprenöriella" metoder med delvis mycket lyckade resultat, framför allt med
elevföretag i skolan inom Ung Företagsamhet, s k UF-företag. Här har de
gotländska ungdomarna flera år i rad erövrat första pris i nationella tävlingar.
Med utgångspunkt från den utpräglade småföretagarmiljön har i länet under
senare år uppstått ett stort antal nätverk mellan företag för gemensam
utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster på marknader utanför
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länet. Flera av dessa nätverk har med framgång utvecklat sin samverkan med
IT-stöd.
Politikens medel
Länsstyrelsen anser att utredningens förslag att inrätta ett femårigt nationellt
utvecklingsprogram för entreprenörskap och lokal utveckling är väl värt att pröva
under förutsättning att den praktiska försöksverksamheten med nya medel och
modeller förläggs till den lokala nivån.
De regionalpolitiska företagsstöden
Analys av och förslag till förändring av de nuvarande regionala
utvecklingsmedlen saknas i utredningen förutom de förslag till förändring av
företagsstöden som är utförligt beskrivna och motiverade. I anslutning till de
stödformer som är aktuella för gotländska förhållanden, instämmer
Länsstyrelsen i principerna för de förslag som utredningen lägger. För en genuin
lokal förankring är det av vikt att den föreslagna regionala samordningen består
och utvecklas, gärna i den form som utredningen skissar. Beträffande
inriktningen av företagsstöden kan det möjligen vara relevant i ett nationellt
perspektiv att på sikt enbart godkänna s k mjuka investeringar för stöd till
utveckling av entreprenörskap, företagsamhet och samverkan. De möjligheter till
"hårda investeringar" som nuvarande landsbygdsstöd ger, har uteslutande gett
mycket goda effekter på Gotland. Få dokumenterade exempel finns, där de
enskilda stöden har resulterat i snedvridning av konkurrensen.
Det är därför Länsstyrelsens uppfattning att det även fortsättningsvis kommer att
finnas skäl till och stora behov av fortsatt stöd även till maskinell och annan
utrustning för alla de små företagen, särkilt de i perifera landsbygdsområden.
För de s k kvinnolånen som administreras av Almi, finns ur gotländsk synvinkel
all anledning till utveckling, inte minst med tanke på den stora andel av de nya
företag som årligen etableras och drivs av kvinnliga entreprenörer.
Länsstyrelsen finner utredningens förslag beträffande riskkapital intressant; det
är väl värt att utreda möjligheterna till en lägre reavinstbeskattning om vinsten
vid aktieförsäljning investeras i aktier i företag i regionalpolitiskt prioriterade
områden.

Regional välfärdspolitik
"En likvärdig välfärdsnivå i alla delar av landet" är ett relevant övergripande mål
som utredningen formulerar. Länsstyrelsen instämmer i den grundläggande
förutsättning som det kommunala skatteutjämningssystemet utgör, men även
geografisk tillgänglighet och möjligheter till att i ökad utsträckning anpassa det
nationella regelsystemet efter regionala och lokala förutsättningar och behov är
av stor betydelse.
En viktig förutsättning för en fungerande regional välfärdspolitik är dess koppling
till en regional strukturpolitik för hela landet. Här finns ett tydligt samband med
befolkningsunderlaget i respektive region, vilket är en viktig utgångspunkt för
den nuvarande regionalpolitiken.
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Nationella mål och ekonomiska förutsättningar
De presenterade delmålen för en regional baserad välfärdspolitik är mycket
allmänt hållna, vilket är ett exempel på de svårigheter som utredningen medger
finns vid analys av detta komplexa område.
Kommersiell service
I en marknadsekonomi, där lokalisering av kommersiell service uteslutande sker
på affärsmässiga villkor, där bristande underlag och minskad köptrohet ofelbart
leder till butiksnedläggningar, är det som utredningen påpekar svårt att införa
direkta statliga åtgärder som ingriper i den konkurrenssituation som råder. I
glesbygd får dock detta konsekvenser för utsatta grupper som t ex äldre och
handikappade utan tillgång till egna färdmedel. Det nuvarande stödet till
kommersiell service torde vara otillräckligt och innebär ingen lösning för
dagligvaruhandelns tillgänglighet på sikt. Utredningen antyder en möjlighet att
staten ger bättre förutsättningar för att dagligvaruhandel och servicepunkter i
glesbygder kan utvecklas till attraktiva alternativ för konsumenterna. Det framgår
dock inte tydligt hur detta skulle kunna finansieras.
Av de föreslagna alternativen för att arbeta med delmålet "Motverka regionala
obalanser i tillgänglighet till kommersiell service", förordar Länsstyrelsen
alternativ 1, som förutsätter en regelbunden, återkommande analys av områden
som hotas av en försämrad service, varefter förslag till åtgärder och deras
genomförande i stort bygger på ett omfattande lokalt engagemang i en form som
liknar tillväxtavtalens arbetssätt.
Politikens medel
Länsstyrelsen finner utredningens förslag att inrätta ett särskilt
utvecklingsprogram för kommersiell service utvecklingsbart. Utifrån gotländska
förhållanden, med försök med ändrad regional ansvarsfördelning, där den
kommunala nivån i detta sammanhang är liktydigt med regional nivå, skulle
Länsstyrelsen med fördel kunna påta sig det samordnande ansvaret visavi
regeringen att sammanställa de framtagna utvecklingsprogrammen som grund
för nationell fördelning av resurser.
Det föreslagna tillfälliga extra utvecklingsstödet för att utveckla lokalt anpassade
lösningar bör enligt Länsstyrelsens mening fördelas via regionala beslut.
Behov av effektivare samordning
Länsstyrelsen biträder utredningens förslag att statliga myndigheter med ansvar
för det aktuella politikområdet "service och välfärd" vid förändring av sina
verksamheter skall upprätta konsekvensbeskrivningar omkring
samordningsvinster med andra aktörer.
Rörlighet i glest befolkade områden
Länsstyrelsen har i annat sammanhang gett uttryck för uppfattningen att
glesbygdsboende, helt beroende av egen bil för att komma i åtnjutande av
offentlig och kommersiell service borde kompenseras för ökande bensinpriser.
Detta harmonierar med utredningens angivande av glesbygdsavdrag som en
möjlighet, vilket utredningen ej kunnat enas om. Frågan äger dock fortfarande
stor aktualitet. Varför inte pröva ett bensinkort, kopplat till boendeorten?
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Jämställdhet och miljö
Enligt direktiven skulle utredningen i alla väsentliga frågor beakta hur den
framtida regionalpolitiken kan bidra till en ekologisk hållbar utveckling samt till
ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. I slutbetänkandet finns ej dessa
perspektiv medtagna, vilket även står klart för författarna när man anger att "Det
har inte varit möjligt att inom utredningstiden behandla olika jämställdhetsfrågor
tillräckligt ingående". Den förklaring som formulerats till detta anser
Länsstyrelsen vara ytlig och irrelevant. Utredningen har i dessa avseenden ej
fullgjort sitt uppdrag.
Då såväl miljöfrågorna som jämställdhetsaspekter är viktiga för innehållet i en
framtida regionalpolitik, måste regeringen i arbetet med proposition om
regionalpolitiken införskaffa analyser inom dessa områden för att erhålla ett
fullständigt underlag.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad landshövding. I
handläggningen har även länsrådet Björklund, arbetsmarknadsdirektören
Granegård, kommunikationsdirektören Nordenankar, jämställdhetsdirektören
Svensk och projektledaren Norman deltagit, samt näringsdirektören Sandström,
föredragande.

Lillemor Arvidsson
Peranders Sandström
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Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet avger följande yttrande
över rubricerad utredning.

Sammanfattning
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet sammanfattar sina synpunkter på den regionalpolitiska utredningen enligt följande.
Förbunden anser att utredningens konstruktion av den nya regionalpolitiken
har flera förtjänster men också flera brister. Till förtjänsterna hör:
•

ett brett angreppssätt och en struktur som fångar in hela Sverige och visar
på ett antal sektorers stora betydelse för regioners utveckling;

•

det övergripande tillväxtmålet att få väl fungerande lokala arbetsmarknadsregioner;

•

framtagning av ett omfattande och på många sätt intressant underlagsmaterial;

•

en i stort sett balanserad syn på statens roll visavi den lokala och regionala
nivån;

•

utredningens förordande av en 10-årig plan för väginvesteringar;

•

förslaget om den regionala stimulanspolitikens inriktning mot bl.a. stärkt
företagande och entreprenörskap;

•

utredningens uppmärksamhet på den prekära kreditmarknadssituationen i
glesbygd;

•

utredningens förslag för att rädda den kommersiella servicen i serviceglesa
områden.
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De största bristerna i utredningen är:
•

avsaknaden av en diskussion kring de regionala självstyrelseorganens betydelse för genomförandet av regionalpolitiken.

•

förslaget att låta den nya regionalpolitiken genomföras inom ramen för
sektorspolitiken;

•

att den nya regionalpolitiken inte beskrivs integrerat med systemen för tillväxtavtal och strukturfondsprogram;

•

den förhållandevis låga prioritet med vilken tillväxtregionerna behandlas i
utredningen;

•

den ofullständiga analysen av vilka konsekvenser som användandet av laregioner som regionbegrepp ger;

•

underskattningen av de långsiktiga effekterna av befolkningsutvecklingen;

•

avsaknaden av samhällsekonomiska analyser;

•

den bristande markeringen av regionala tillväxtavtalens betydelse för den
nya regionalpolitiken och behoven av att införliva kommunikationer och
utbildning i avtalen;

•

det röriga och delvis motsägelsefulla resonemanget om företagsstöden;

•

den relativt svaga och osystematiskt uppbyggda förslagsdelen, där det bl.a.
saknas behandling av järnvägsnät och kollektivtrafik, utbildning inom
gymnasieskolan m.m., IT-utbyggnad, medfinansieringsfrågor och strandskydd.

•

avsaknaden av konsekvensbeskrivningar som gör det omöjligt att bedöma
de sammantagna effekterna av utredningens förslag.

•

att jämställdhetsperspektivet inte alls beaktats.

1. Utredningens mål och medel
1.1. Den nya regionalpolitiken
Utredningen förespråkar en övergång till en regionalpolitik som omfattar hela
landet, varvid politikens medel anpassas till olika regioners förutsättningar.
Den hittillsvarande regionalpolitiken avvecklas och ersätts med en lokalt och
regionalt anpassad tillväxt- och välfärdspolitik.
Förbundens bedömning:
Utredningens konstruktion av den nya regionalpolitiken är svårbedömd. Å ena
sidan är ansatsen till ny struktur för regionalpolitiken intressant och kan onekligen ses som ett steg i rätt riktning. Utredningens strategi att å andra sidan
överlåta ansvaret för politikens genomförande till de verksamhetsansvariga
sektorerna är svårare att bedöma. Förbunden menar att detta kan vara ytterst
riskabelt om man inte samtidigt kan finna en trovärdig modell som garanterar
att den uppsplittrade regionalpolitiken kan fungera bättre än om man valt att
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gå motsatt väg byggd på en renodling av regionalpolitiken som eget politikområde.
Förbunden anser att den nya regionalpolitiken måste bygga på decentralisering
och sektorssamordning. Nuvarande uppsplittring av regionalpolitiken innebär
att genomförandet blir alltmer svåröverskådligt med risk för suboptimering av
samhällets resurser. Huvudlinjen bör istället vara att integrera den nationella
regionalpolitiken med det nu pågående arbetet med regionala tillväxtavtal och
strukturfondsprogram. På så sätt bör den samlade politiken för tillväxt och regional utveckling byggas upp efter samma principer vad gäller urvalskriterier,
mål, genomförande och utvärdering.
Utredningen borde ha ägnat tillväxtregionerna en större uppmärksamhet, bla
på grundval av utredningens eget konstaterande att politiken ska avse regional
utveckling i hela landet.
Avsaknaden av beräkningar av vad en övergång till den nya politiken kostar
saknas, liksom konsekvensbeskrivningar av förslagens effekter. Detta medför
att de sammantagna effekterna av utredningens förslag är omöjliga bedöma.

1.2. Lokala arbetsmarknadsregioner (la-regioner)
Som övergripande mål för tillväxtpolitiken anger utredningen: ”Väl fungerande lokala arbetsmarknader i alla delar av landet”.
Förbundens bedömningar:
Förbunden ställer sig bakom utredningens ansats att utgå från la-regioner som
mål för tillväxtpolitiken. Med tanke på den stora betydelse som la-regionerna
spelar i den nya regionalpolitiken, borde utredningen ha föreslagit åtgärder
som underlättar för berörda myndigheter att ta geografiska hänsyn vid fördelning av tilldelade resurser. Redan idag förekommer problem rörande resursernas fördelning mellan län i länsövergripande verksamheter eller projekt.
En annan omständighet som berör regionbegreppet är EU:s NUTS-indelning
som har betydelse inte bara för den europeiska statistikproduktionen. Indelningen har även stor betydelse vid valet av områden som skall ingå i EU:s geografiska stödområden. Förbunden föreslår att regionalpolitiken, oavsett om den
ingår i det nationella eller det europeiska stödsystemet, utgår från la-regioner
som minsta område.

1.3. Underlagsmaterial i form av egna studier och analyser
Utredningen har tagit fram ett omfattande underlagsmaterial i form av studier
och analyser. En stor del handlar om befolkningsutveckling och flyttningarnas
betydelse. I direktiven till utredningen står bl.a. att ”ett viktigt led i kommitténs
arbete skall vara att bedöma den hittillsvarande regionalpolitikens effekter på
den regionala utvecklingen”.
Förbundens bedömningar:
Utredningen har varit mycket ambitiös när det gäller att ta fram underlagsmaterial där de flesta studier och analyser givit delvis nya och intressanta inblickar
i olika delar av den regionala utvecklingen. Förbunden anser att detta i och för
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sig är värdefullt, men tyvärr i alltför liten grad vägledande för utredningens
slutsatser och förslag. Det synes föreligga en betydande obalans mellan det
digra underlagsmaterialet och den magra och på olika sätt mindre genomarbetade förslagsdelen.
Utredningen lyckas inte övertyga om att den nya regionalpolitiken verkligen
ger de mest utsatta perifera regionerna bättre förutsättningar till en positiv utveckling. Förbunden får en känsla av att utredningen i sina slutsatser av analyserna av befolkningsutveckling och omflyttningar försöker tona ned de negativa konsekvenserna. Om utredningen i stället vinnlagt sig om att analysera konsekvenserna i ett mer långsiktigt perspektiv skulle en annan mer dyster bild
framträda.
I så fall skulle både flyttningarna och flyttningsmönstret, med ungdomar som
den stora flyttargruppen, få ett väsentligt genomslag som i sin tur påverkar
kommunerna, landstingen och regionerna i såväl inflyttnings- som utflyttningsområden. Förändringar i den demografiska sammansättningen ger stora
genomslag på den kommunala ekonomin. Förbunden anser därför att utredningen inte beaktat konsekvenserna av befolkningens långsiktiga utveckling.
Avsaknaden av samhällsekonomiska analyser av den förda regionalpolitiken
bidrar till svårigheterna att bedöma regionalpolitikens effekter. Detta anser
förbunden vara en stor brist.
En studie av effekterna av olika långsiktiga befolkningsscenarier som gjorts av
Landstingsförbundet visar att det i stora delar av landet krävs långtgående åtgärder för att utvecklingen ska vändas.

2. Ansvarsfördelningen
Utredningen menar att ett ökat utrymme för lokala omprioriteringar bör eftersträvas på sikt i syfte att öka effektiviteten i den offentliga sektorns resurshantering. Statens roll är att formulera mål och finansiera åtgärder, medan det
praktiska genomförandet oftare än i dag bör hanteras lokalt av andra aktörer.

Förbundens bedömning:
2.1. Hårdare tyglar för sektorspåverkan fordras
Förbunden instämmer i hög grad med utredningens syn på ansvarsfördelningen mellan samhällsnivåerna och att mycket av den konkreta anpassningen till
nya mål måste ske i decentraliserade former. Utredningen borde emellertid
tydligare markerat att statens roll är att ge företagande, infrastruktur och välfärd likvärdiga förutsättningar i hela landet. Därmed förstås att staten måste
finna medel att förmå statliga sektorer som har betydelse för den regionala utvecklingen att dela med sig av ansvaret till aktörer på den regionala nivån. Som
exempel kan nämnas det toppstyrda kommunikationsområdet där utredningen
pläderar för en mer decentraliserad planeringsmodell. Förbunden anser att
utredningens förslag i denna fråga har rätt inriktning, men är alltför vaga. Det
behövs i detta fall en betydligt starkare styrning från statsmakternas sida mot
en ökad sektorspåverkan/-samordning för att det under överskådlig tid skall
ske någon förändring.
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2.2. Tillåt de regionala självstyrelseorganen ett ökat ansvar i tillväxtpolitiken
Förbunden anser att frågan om en lokal och regional förankring samt en demokratisering av dessa frågor är mycket central i den framtida tillväxtpolitiken.
Inte minst de senaste årens utveckling visar de lokala och regionala folkvalda
organens förmåga och vilja att ta sig an tillväxt- och utvecklingsarbetet. På staten ligger nu ett tungt ansvar att ge dessa organ ett avgörande inflytande på
politikens prioriteringar och genomförande. Förbunden vill därför lyfta fram
att PARK-kommitténs förslag avseende de regionala självstyrelseorganen är
viktiga att beakta även i de regionalpolitiska sammanhangen. Samma syn på
behovet av fortsatt regionalisering av tillväxtpolitiken bör ligga till grund för
regeringens prövning av förslag från både PARK-kommittén och regionalpolitiska utredningen. Även frågan om ALMI:s långsiktiga inriktning hör till dessa
frågor. Landstingsförbundet antog 2000-11-10 en skrivelse om ALMI-bolagen
och den regionala näringspolitiken.

2.3.Tillväxtavtalen måste fullföljas och fördjupas
Förbunden anser att de regionala tillväxtavtalen bör ses som ett av de viktigaste
verktygen i en ny regionalpolitik. Detta borde utredningen markerat tydligt.
Tillväxtavtalen utgör nämligen ett sätt att finna en samordnad och decentraliserad form för prioriteringar av de statliga sektorernas resurser. Erfarenheterna
från arbetet med att förverkliga tillväxtavtalen har, enligt förbundens mening,
visat på svårigheterna att styra sektorsmyndigheterna bort från den egna sektorns prioriteringar till mer samlade prioritering med ökad decentralisering
samt regionala och lokala utgångspunkter.
Tillväxtavtalen representerar en arbetsform som möjliggör inflytande från ett
brett regionalt utsett partnerskap enligt modell från strukturfondsarbetet. Förbunden vill därför kraftigt understryka vikten av att vidareutveckla formen och
lösa de problem som finns i det nuvarande systemet. Regeringen måste ge länsstyrelser och statliga sektorsmyndigheter förutsättningar att medverka fullt ut i
genomförandet. Inför nästa avtalsperiod måste både kommunikationer och
utbildning införlivas i avtalen.

2.4. Bristande förmåga till medfinansiering är ett problem
Förbunden har under senare tid fått allt fler signaler om att staten på regional
nivå minskar sina åtaganden rörande medfinansiering av regionala och lokala
utvecklingsprojekt som skall främja tillväxt och sysselsättning. Dessa tydliga
signaler berör flera av de regionalpolitiskt prioriterade regionerna. Det gäller
dels minskande möjligheter att medfinansiera strukturfondsprojekt med statliga medel, men även statens förmåga att på regional nivå frigöra resurser inom
ramen för tillväxtavtalen. Vi anser att den regionalpolitiska utredningen borde
ha observerat de problem som en minskad statlig medfinansiering kan medföra.
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet påtalade dessa problem i
en skrivelse 2000-11-10 till regeringen. Förbunden anser att om inget görs,
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kommer några av de absolut viktigaste verktygen i regionalpolitiken att riskera
att förlora i slagkraft.

3. Regional strukturpolitik
3.1. Kommunikationer
Utredningen preciserar följande regionala tillväxt- och välfärdsmål för trafikpolitiken: Motverka regionala obalanser i tillgänglighet till viktiga samhällsfunktioner; Prioritering av åtgärder som minskar restider till acceptabla pendlingstider; Godstransportsystemets tillförlitlighet bör ges ökad prioritet.
Förbundens bedömning:
Förbunden instämmer i utredningens målformulering. En strävan mot regionförstoring, ökad rörlighet m.m. kan ses som ett viktiga delmål, men också som
ett mått på politikens effektivitet. Problemet är bara att det är betydligt svårare
att uppnå regionförstoring i förhållandevis glest befolkade områden, där ofta
infrastrukturen är sämre än på andra håll. Förbunden kan konstatera att utredningen inte presenterat någon lösning på detta problem.
Utredningens förordande av en 10-årig plan för väginvesteringar, med målet
att samtliga allmänna vägar i hela landet skall hållas öppna och farbara under
alla delar av året, är lovvärd. Förbunden vill poängtera vikten av att denna
plan verkligen genomförs. Problemet med nuvarande vägplaner är nämligen
att de inte fullföljs beroende på bristande ekonomiska resurser. Förutom förslaget om 10-års planer kan förbunden inte finna något förslag som har en tydlig
bäring på de preciseringar av regionala välfärds och tillväxtmål som utredningen föreslår. Detta är förvånande med tanke på kommunikationernas stora
betydelse för regional tillväxt och utveckling. Utredningens förslag handlar
bl.a. om att kompensera de alltför höga kostnaderna för bil- och flygresor i
glesbygd d.v.s. åtgärder som snarare är välfärdpolitiska än transportpolitiska.
Skattemässig beloppsgräns för bilersättning
Enligt förbundens uppfattning har priset på fordonsbränsle nu nått en sådan
nivå att de många medborgare som saknar alternativ till biltrafik för sin utkomst drabbas hårt och har svårt att ta sig till och från sin arbetsplats samt att
göra andra tjänste- och serviceresor. Förbunden ser också med oro på de kraftigt ökade transportkostnader som kommuner och landsting drabbas av. Förbunden vill i detta sammanhang framhålla att ökade bilavdrag visserligen ger
en lindring för bilburna arbetspendlare, men samtidigt också innebär att kommunernas och landstingens skatteintäkter minskar. Beslut om ökat bilavdrag
får därför inte tas utan att kommuner och landsting kompenseras för det skattebortfall som detta innebär.
Skatteavdrag för flygresor
Flygkommunikationerna är förenade med oacceptabelt höga priser, likväl som
bristande tillgänglighet skapar stora problem för näringslivet. Förbunden anser
därför att utredningens förslag om skatteavdrag för företags kostnader för flyg-
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resor för vissa sträckor är ett steg i rätt riktning. Det är dock tveksamt om denna åtgärd är tillräcklig för att få ned priserna till mer rimliga nivåer. Förbunden
menar att det behövs konkurrenshöjande åtgärder för att få en långsiktigt mer
lönsam trafik på olika destinationer med bl.a. Norrland och Gotland. Ytterligare åtgärder av de slag utredningen övervägt bör beaktas i statens fortsatta beredning av flygfrågorna.
Bristande handlingskraft och helhetssyn
Även om förbunden i och för sig kan instämma i de förslag som utredningen
lägger finner förbunden att den saknar tillräcklig handlingskraft och vilja att ta
sig an de allt viktigare kommunikationsfrågorna. Utredningen behandlar inte
alls järnvägsnätet eller kollektivtrafiken, vilket är mycket märkligt utifrån deras
stora betydelse för utvecklingen i landets alla delar.
Enligt förbundens uppfattning är det ett stort problem att det inte i något sammanhang fattas beslut om hur det övergripande transportnätet skall se ut och
har därför i flera olika sammanhang påtalat behovet av en sådan helhetssyn.
Förbunden eftersträvar en bättre samordning mellan olika transportslag, mellan infrastruktur och trafik samt mellan investeringar och drift. Det finns enligt
vår uppfattning annars en stor risk att enskilda åtgärders påverkan på helheten
inte beaktas i tillräckligt stor omfattning. Det är enligt förbunden viktigt att
infrastrukturen används på ett effektivt sätt, att prissättningen är rätt och att
resurserna styrs dit de gör störst nytta.
IT-frågorna borde ha lyfts fram
Det pågår en rad aktiviteter inom IT-området. Förbunden menar att detta inte
utgör skäl nog för utredningen att avstå från att komma med förslag. Stora investeringar krävs nämligen för att göra tekniken tillgänglig i hela landet.
Mycket talar för att det krävs en mångdubbelt större satsning på regionnät och
kommunstöd än de 3,8 miljarder under de närmaste fyra åren som föreslås i
bredbandsutredningens slutbetänkande. Flera av de aktiviteter som föreslås är
lovvärda men problem finns att samordna insatserna i tid och rum.
Diskrepansen mellan behov och tillgängliga statliga bidrag kommer att medföra att kravet på kommunal medfinansiering blir alltför höga och där kommuner
med sämre ekonomi och omfattande glesbygd tvingas göra hårda prioriteringar av utbyggnaden. IT-utbyggnaden får därmed en regionalpolitisk dimension
som borde ha uppmärksammats av utredningen. En annan fråga som har en
sådan dimension är skillnaderna mellan kommuner/regioner vad gäller tillgång till användarkompetens. Förbunden menar att utredningen borde ha
kommit med förslag som kan bidra till att minska de skillnader i tillgänglighet
till och kompetens för att utnyttja den nya IT-tekniken.

3.2. Utbildning
Utredningen betonar att tillgänglighet till högre utbildning är en central tillväxtfaktor. Ett viktigt delmål för utbildningspolitiken är att öka samverkan
med näringslivet och det omgivande samhället (den tredje uppgiften). Utredningen föreslår en satsning på utlokaliserad/decentraliserad utbildning.
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Förbundens bedömning:
Utredningens förslag om att uppnå ökad tillgänglighet till högskolornas utbildningsutbud tillstyrks av förbunden. Det gäller särskilt förslaget om att höja
statens ersättning till högskolorna för distansutbildning så att full kostnadstäckning uppnås. Den hittillsvarande situationen där redan hårt ansatta kommuner pressas på ersättningar är både otillbörlig och orättvis. Förbunden anser
att utbildningsfrågornas centrala roll för regionernas utvecklingspotential gör
att dessa frågor bör inlemmas i tillväxtavtalsarbetet.
Med tanke på utbildningens stora betydelse för tillväxt och regional utveckling
anser förbunden att det behövs andra typer av insatser än sådana som berör
tillgången till högskoleutbildning, främst inom gymnasieskolan och den samhällsstödda utbildningen för vuxna. Det gäller särskilt i glesbygd där kommuner och landsting/regioner av olika anledningar kan ha svårt att erbjuda en
kvalitativt god utbildning. Det kan gälla behov av att förnya utrustningen, höja
lärarkompetensen och förbättra utbildningsutbudet. Förbunden menar att insatser med denna regionalpolitiska inriktning med fördel kan ingå som en del
av utbildningsdepartementets verksamhet, varvid bidragen lämnas till huvudmännen, d.v.s. kommuner och landsting/regio-ner, samt till viss del högskolor efter ansökningsförfarande. En sådan modell praktiserades 1988–90 genom den särskilda utbildningssatsning som genomfördes p.g.a. stålkrisen. Förbunden menar att det nu är hög tid att permanenta denna typ av åtgärder.

4. Regional stimulanspolitik
4.1. Mål och inriktning
Utredningen föreslår en stimulanspolitik med inriktning mot stärkt företagsamhet och entreprenörskap, ökat företagssamarbete och satsning på ny kunskap och ny teknik. Preciseringar av delmålet ”Ökad lokal dynamik” bör ske i
samspel mellan nationella och den lokala och regionala nivån.
Förbundens bedömning:
Förbunden instämmer i allt väsentligt i utredningens bedömningar.

4.2. Politikens medel
Utredningen anser att ett nationellt program för entreprenörskap och lokal utveckling bör inrättas samt att företagen bör ges förutsättningar att utvecklas
”på egen hand”. Utredningen har inte kunnat dra några säkra och entydiga
slutsatser av de regionalpolitiska företagsstöden, men anser att de selektiva
stöden kommer att behövas under en övergångsperiod och ersättas med generella lösningar.

Förbundens bedömning:
Förbunden instämmer i utredningens uppfattning om att på lång sikt övergå
från selektiva till generella företagsstöd. Underlaget för att nu föreslå vilka
stödformer som bör läggas ned anses dock alltför bristfälligt. Förbunden vill
understryka att det faktum att EU:s regional- och strukturpolitik är uppbyggd
på selektiva stöd, innebär begränsningar för införandet av generella stöd. Den
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nationella regionalpolitiken styrs i hög grad av vad EU förordnar i fråga om
regler för statsstöd, medfinansiering m.m.
Förbundens uppfattning är att utredningen, som konsekvens av detta faktum,
borde ha fastslagit att den nationella regionalpolitiken bör utformas enligt unionens tankar om kriterier för stöd, programstyrt arbete, genomförande och
utvärdering

4.3. Tillgång till riskkapital och lån
Utredningen föreslår att frågan om riskkapitalavdrag utreds snarast samt att
möjligheter att ge lån eller lånegarantier införs. Därutöver bör hela kreditmarknadssituationen i glesbygdsområden utredas ytterligare.
Förbundens bedömning:
Förbunden instämmer i utredningens förslag och vill ytterligare markera olägenheterna av bristerna på realsäkerheter i glesbygd som ofta tvingar kommuner att ta den ekonomiska risken genom att gå i borgen eller köpa fastigheten.
Förslaget att införa ett system med lån eller lånegarantier bör införas så snart
som möjligt.

5. Regional välfärdspolitik
Utredningen föreslår ”En likvärdig välfärdsnivå i alla delar av landet” som
övergripande mål för en regionalt baserad välfärdspolitik. Den geografiska
dimensionen av välfärdsmålet innebär att likvärdiga ekonomiska förutsättningar och en god tillgänglighet till service skall finnas i alla delar av landet.
Förbundens bedömning:
Förbunden delar utredningens syn på målen för den regionala välfärdspolitiken.
Självklart har både staten, landstingen/regioner och kommunerna ett ansvar
för att den egna verksamheten blir tillgänglig oavsett var man bor. Det finns
alltså klara motiv för alla offentliga huvudmän att underlätta samordning av
olika servicefunktioner. Problemen är särskilt uttalade inom staten eftersom
servicen är uppsplittrad på flera myndigheter, verk och bolag och att flera viktiga servicegivare arbetar på en avreglerad marknad. Staten måste därför påta
sig ett ökat ansvar för att förmå de statliga servicegivarna att arbeta fram funktionella lösningar för att tillhandahålla service även i glest befolkade områden.
Utredningen har kortfattat berört det kommunala skatteutjämningsssystemet
och förbunden konstaterar att det är ett viktigt instrument i strävan mot en utjämnad välfärdsfördelning.
Förbunden tillstyrker utredningens förslag att statliga myndigheter som har
särskild betydelse för service och välfärd ska upprätta konsekvensbeskrivningar i samband med förändringar av verksamheten. Detta system måste åtföljas
av tydliga mål för myndigheternas servicenivå i alla delar av landet. När statliga ägardirektiv med avkastningskrav formuleras för exempelvis Postverket,
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måste det säkerställas att service och tillgång till ändamålsenliga tjänster bibehålls även inom kommersiellt olönsamma områden.
Tillgång till kommersiell service är, enligt förbunden, en välfärdsfråga där huvudansvaret måste åvila staten medan planeringen sedan länge ansetts vara ett
kommunalt ansvar. Förbunden instämmer i utredningens förslag om att utveckla nya lösningar på det kommersiella serviceområdet.
Förbunden tillstyrker utredningens förslag om att i serviceglesa områden utarbeta ett särskilt utvecklingsprogram för kommersiell service. En förutsättning
är dock att dessa program tas fram med ett aktivt deltagande från alla intressenter som kan påverka det kommersiella utbudet och att programmen tillförs
tillräckliga resurser så att ett genomförande garanteras.
I ett läge då inga lokalt anpassade lösningar står i sikte måste frågan om driftstöd tas upp. Det är förbundens bestämda mening att det i detta läge aldrig blir
aktuellt med annat än statliga driftstöd till kommersiell service.

6. Strandskydd
Utredningen tar överhuvudtaget inte upp frågan om strandskyddet.
Förbundens bedömning:
Strandskyddsreglerna anses av många kommuner utgöra ett hinder för tillväxt och
utveckling. En ökad exploatering av sjönära områden skulle kunna ge många
landsbygds- och glesbygdskommuner en konkurrensfördel som delvis kan komma att uppväga de lägesbestämda nackdelarna. I kommuner med lågt bebyggelsetryck och god tillgång på stränder bör kommunerna, i samråd med länsstyrelsen, få göra avvägningarna mellan motstående intressen inom strandskyddet.
Förbunden beklagar att utredningen inte observerat att de nuvarande systemet
med strandskydd utgör ett hinder för regional utveckling i stora delar av landet.
Förbunden föreslår att systemet med strandskydd omprövas i syfte att uppnå en
mer flexibel tillämpning och regional anpassning av dessa bestämmelser.
LANDSTINGSFÖRBUNDET

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Ilmar Reepalu

Lars Isaksson
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Reservation från m-ledamöterna i Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser redovisas i bilaga 1.
Reservation från c-ledamöterna i Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser redovisas i bilaga 2.
Reservation från v-ledamöterna i Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser redovisas i bilaga 3.
Reservation från kd- och fp-ledamöterna i Svenska Kommunförbundets styrelse samt kd-ledamöterna i Landstingsförbundets styrelse redovisas i bilaga 4.
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Styr 2001-01-19

Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande.
Reservation från m-ledamöterna i Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser.
Vi moderater kan inte till fullo dela de slutsatser som redovisas i beredningens yttrande och reserverar oss på följande punkter till förmån för eget förslag, innebärande att nedanstående punkter borde ha inarbetats i Förbundens
förslag till yttrande:
1. Skatteutjämning
Vi delar inte uppfattningen att det kommunala skatteutjämningssystemet,
som det ser ut idag, är ett viktigt instrument i strävan mot en utjämnad välfärdsfördelning. Det har visat sig att utjämningssystemet redan innan det är
fullt genomfört har allvarliga brister som riskerar skada tillväxten i Sverige,
då kommunerna fråntas alla incitament att bidraga till en ökad skattekraft. En
viktig förutsättning måste vara att den enskilda kommunen själv får bära
frukten av en framgångsrik politik. Det ger den ett incitament som borde
vara självklart men det ger också en signal att tillväxt belönas var den än förekommer i vårt land. Mellan år 1998 och 1999 var det ca 130 kommuner som
såg sin ökade skattekraft försvinna i skatteutjämningssystemet. Många av
dessa kommuner är aktiva glesbygdskommuner.
Vi vill betona att vi inte är motståndare till en nationell politik i syfte att ge
alla kommuner likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla service till medborgarna.
Vi menar att den uppgiften måste skötas av staten och inte av kommunerna.
2. Riktade företagsbidrag
Vi anser att utredningens förslag om en generell nedsättning på försök med
15 procentenheter av arbetsgivaravgifterna är intressant. Om det genomförs
kan de selektiva företagsstöden avvecklas. Vad som krävs är en genuin förståelse för företagandets villkor. I stället för den hittillsvarande inriktningen
på många olika och komplicerade bidragsformer bör strävan vara att näringslivet skall ges mer generella villkor och ett bättre klimat för företagande
och entreprenörskap. Då elimineras riskerna att företagsstöd och bidrag
snedvrider konkurrensen, vilket minskar effektiviteten i samhällsekonomin.
3. Kommunikationer
Många människor i såväl tätort som landsbygd är beroende av att dagligen
kunna använda bil till arbete, barnomsorg, affärer m.m. Sänkta skatter på
bensin och diesel är nödvändigt för att kompensera för höjda oljepriser. Politiken måste ge en tydlig signal om att arbete skall stimuleras, att oöverstigliga
kostnader för arbetsresor inte får vara ett skäl att avstå från eget förvärvsarbete.

Bilaga 1
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4. Befolkningsutveckling och välfärdspolitik
Landet upplever för närvarande en period med god tillväxt, minskad arbetslöshet och förbättrade statsfinanser. Det är lätt att i det sammanhanget
glömma bort att stora delar av landet har allvarliga problem. Ska vi få en positiv utveckling i hela landet måste landsbygdsregionernas konkurrenskraft
och utvecklingsmöjligheter stärkas. Den traditionella lokaliserings- och planeringspolitiken behöver därför ersättas av en politik, som mobiliserar och
uppmuntrar människor att ta initiativ och att ta ansvar för både sig själva och
sin bygd.
Utredningen andas bitvis en attityd att befolkningsförändringar och flyttmönster i sig skulle vara något i grunden negativt. Vi delar inte denna uppfattning. I stället för att se dessa förändringar som något negativt i samhällsutvecklingen, så bör människors sökande efter egen lycka snarare bejakas.
Det är viktigt att dra lärdom av detta i samhällsplaneringen.
Det går emellertid inte att bortse från det faktum att befolkningsminskningarna och utflyttningarna utgör ett allvarligt problem på många håll i landet. Stor utflyttning av personer i arbetsför ålder och en allt äldre kvarvarande befolkning leder förutom till minskat eget skatteunderlag också till försämrade möjligheter att bibehålla viktig samhällsservice. Det finns anledning
att betona samhällets ansvar att boende i glesbygd har tillgång till viktig
grundservice. Framför allt gäller detta vård, omsorg och utbildning.
I utredningen föreslås att det ska utarbetas ett särskilt utvecklingsprogram
för kommersiell service. Ansvaret för programarbetet ska åvila kommunerna.
Det finns i sammanhanget anledning att göra några påpekanden. Utgångspunkten för politiken ska enligt vår uppfattning vara att skapa så goda förutsättningar för företagsamheten, att den kan leva utan direkt samhällsstöd. I
undantagsfall kan stöd vara motiverat, men enskilda åtgärder leder ofta till
en snedvriden konkurrenssituation. Dessutom riskerar man att hamna i oöverblickbara gränsdragningsproblem, samtidigt som risken för ett totalt sett
höjt skattetryck är uppenbar.
5. Avslutning
Det ligger i utredningens uppdrag att föreslå förändringar i de regionalpolitiska insatserna. Det finns emellertid anledning att framhålla att varje
region och varje bygd har sin styrka och sina möjligheter. De tas bäst tillvara
genom lokala initiativ.
Ett mer dynamiskt företagande och fler riktiga arbeten kräver insatser i huvudsak på andra områden än det traditionellt regionalpolitiska. På landsbygden finns många småföretagare. För att öka landsbygdens möjligheter att
utvecklas av egen kraft är det därför viktigt att förbättra företagarnas och, i
synnerhet småföretagarnas, villkor. Det handlar bland annat om lägre skatter,
en förändrad arbetsmarknadspolitik, förbättrade villkor för de traditionella
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landsbygdsnäringarna, utbyggnad av infrastrukturen, inkluderande informationsteknik, och bättre förutsättningar för kunskapsutveckling.
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Reservation
Styr 2001-01-19

Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande.
Reservation från c-ledamöterna i Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser.
Tillägg sid 6 under underrubriken ”Skattemässig beloppsgräns för bilersättning”:
”Utredningen borde ha analyserat förslag om landsbygdsavdrag och differentierade bensinskatter.”

Tillägg sid 9, näst sista stycket, efter sista meningen ”[…]strävan mot en
utjämnad välfärdsfördelning.”:
”Utredningen har dock inte i tillräcklig grad analyserat och dragit slutsatser
av den mycket stora betydelsen skatteutjämningssystemet har för den regionala tillväxten och välfärdspolitiken.”

Bilaga 2

Reservation
Styr 2001-01-19

Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande.
Reservation från v-ledamöterna i Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser.
Tillägg sidan 10, andra stycket efter meningen ”[…]och att programmen tillförs tillräckliga resurser så att ett genomförande garanteras.”:
”Arbetet med sådana utvecklingsprogram och insatser brådskar då många
glesbygdsbutiker hotas av nedläggning.”

Bilaga 3

Reservation
Styr 2001-01-19

Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande.
Reservation från kd- och fp-ledamöterna i Svenska Kommunförbundets styrelse samt kd-ledamöterna i Landstingsförbundets styrelse.
Följande yrkande ska ersätta näst sista stycket på sid 9.
”Utredningen har kortfattat berört det kommunala skatteutjämningssystemet. De justeringar av utjämningssystemet som genomförts sedan
Strukturkostnadsutredningen lade grunden för kostnadsutjämningen har
resulterat i att vi fått ett mellankommunalt ”krig” om resurserna, vilket är
högst olyckligt med tanke på systemets framtida legitimitet.
Det har visat sig att utjämningssystemet redan innan det är fullt genomfört
har allvarliga brister som riskerar att skada tillväxten i Sverige, då kommunen fråntas alla incitament att bidra till en ökad skattekraft.
Vår uppfattning är att det är hög tid för staten att ta det ansvar den faktiskt
har för att garantera välfärd i hela landet.”

Bilaga 4

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 9

2001 02 19

Ändring av kultur- och fritidsnämndens
gemensamma bestämmelser för bidrag
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 01 25, § 16

•

Kultur- och fritidsnämnden 2000 10 15, § 145

•

Ledningskontoret 2000 12 21

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 01 25
2001 01 16

Ks § 16
Au § 18

Ändring av kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser
KS 2000/0732-71
- Kultur- och fritidsnämnden 2000 10 25, § 145
- Ledningskontoret 2000 12 21

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att de gemensamma bidragsbestämmelserna för föreningar med vissa verksamheter ska revideras. Syftet är att förbättra
villkoren för barns idrottande så att idrottsföreningarnas verksamhet anpassas efter
barnens förutsättningar.
Ledningskontoret har lämnat utlåtande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Förslaget till ändrade bidragsbestämmelser antas.

GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2000-10-25

Kfn § 145
Revidering av kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser
Dnr 00/251-71
Fritidsavdelningen 2000-10-09

De gemensamma bidragsbestämmelserna för ungdoms-, pensionärs-,
handikapps-, motions-, friskvårdsverksamhet samt för driften av
idrottsanläggningar, motionsstugor och bastur antogs av kommunfullmäktige
1990-09-29. Dessa har därefter reviderats vid några tillfällen på grund av
förändringar i föreningsverksamheten och kriterierna för erhållande av bidrag.
Diskussioner pågår idag mellan Gotlands Idrottsförbund och kultur- och fritidsförvaltningen kring villkoren för barns idrottande. Barnens deltagande i
tävlingsverksamhet har alltmer medfört att de blivit ”trötta” på idrotten och
många slutar även att motionera redan i tonåren. Största orsaken är att
tävlingsmomenten gått före barnens behov av lek och här måste en långsiktig
förändring komma till stånd.
Idrott för barn måste vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och
förutsättningar och ta hänsyn till variationer i barns utvecklingstakt. Ledare ska
utbildas och särskilt beakta barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.
Målet är att på sikt nå en förändring kring detta i alla idrottsföreningar.
Dessa verksamhetsförändringar premieras inte i våra bidragsbestämmelser. De
måste skrivas om eller göras tillägg i eftersom bestämmelserna är gemensamma
för alla typer av barn- och ungdomsverksamhet. Det sker enklast genom att
bidrag till berörda föreningars barnverksamhet regleras föreningsvis via avtal
vid sidan av det traditionella bidragssystemet. Dessa avtal kan ha viss likhet med
de avtalsformer vi sedan flera år tillbaka tillämpar i enlighet med
bidragsbestämmelserna för driften av vissa föreningsdrivna idrottsanläggningar.
Till gällande bidragsbestämmelsers § 8 står: ”Kultur- och fritidsnämnden
beslutar om tillämpningen av dessa regler”. Här föreslår fritidsavdelningen att
ett tillägg göres med:
”och medges rätt att, där så anses lämpligt, teckna avtal med förening om
villkor för erhållande av bidrag”, samt
genom att ovanstående tilläggs placering i bidragsbestämmelserna därmed
rangordnas över detaljbestämmelserna kan stycket ”Kultur- och fritidsnämnden
kan härutöver träffa särskilda avtal med förening” i bestämmelsernas avsnitt
rörande Bidrag till organisationsdrivna idrottsanläggningar borttagas.
Tillägget och förändringen ska fastställas av kommunfullmäktige.

GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2000-10-25

forts Kfn § 145

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med förslaget och överlämnar
detta till kommunfullmäktige för beslut.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
_____

2000-12-21
Ledningskontoret
Kommunstyrelsen

Revidering av kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser
Kultur- och fritidsnämnden har (Kfn § 145, 2000-10-25) föreslagit att de gemensamma
bidragsbestämmelserna för föreningar med ungdoms-, pensionärs-, handikapps-, motions-, friskvårdsverksamhet samt drift av idrottsanläggningar, motionsstugor och bastur
antagna av kommunfullmäktige 1990-01-29 ska revideras.
Anledningen till detta är att nämnden vill förbättra villkoren för barns idrottande så att
idrottsföreningarnas verksamhet anpassas efter barnens förutsättningar och så att barnens behov av lek går före tävlingsmomenten.
Kultur- och fritidsnämnden anser inte att de nuvarande bidragsbestämmelserna premierar en sådan verksamhetsförändring i idrottsföreningarna. Nämnden föreslår att bidrag
till föreningarnas barnverksamhet regleras genom avtal med föreningarna vid sidan av
det traditionella bidragssystemet, vilket kräver att gällande bidragsbestämmelser ändras
något.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att ett tillägg görs i § 8 i de gällande bidragsbestämmelserna. Den nuvarande lydelsen är "Kultur- och fritidsnämnden beslutar om tilllämpningen av dessa regler". Nämnden föreslår följande tillägg "och medges rätt att,
där så anses lämpligt, teckna avtal med förening om villkor för erhållande av bidrag".
Nämnden föreslår vidare att stycket "Kultur- och fritidsnämnden kan härutöver träffa
särskilda avtal med förening" i detaljbestämmelserna för Bidrag till organisationsdrivna
idrottsanläggningar tas bort då det ersätts av ovanstående föreslagna tillägg.
Ledningskontorets uppfattning är att av avtalen bör framgå att berörd förening på olika sätt
skall redovisa att föreningen erhåller bidrag från kommunen till sin verksamhet. Detta kan
göras på olika sätt t ex i årsredovisningar men även på anslag i föreningslokaler och på
matchtröjor. För många föreningar är kommunen den viktigaste "sponsorn".
Ledningskontorets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämndens förslag till reviderade bidragsbestämmelser antas.

LEDNINGSKONTORET
Björn Ericsson
Mikael Wollbo

Ekonomidirektör

Ekonomisekreterare
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 10

2001 02 19

Överföring av medel från 1999
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2000 12 14, § 397

•

Ledningskontorets 2000 12 07

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2000 12 14
2000 12 05

Ks § 397
Au § 383

Överföring av medel från 1999
KS2000/0642-04
- Ledningskontoret 2000 11 27

Enligt gällande ”Regler för styrning och kontroll - verksamhet, ekonomi och
personal”, kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av kommunfullmäktige.
Ledningskontoret har lämnat förslag till överföring per nämnd/förvaltning.
Kommunstyrelsens beslut
•

Förslag till överföring av 1999 års resultat fastställs.

Expedieras:
Ledningskontoret/ekonomi

2000-12-07
Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Överföring av medel från 1999
Enligt gällande regler ”Regler för styrning och kontroll - verksamhet, ekonomi
och personal”, kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har 2000-06-13, § 115, beslutat om revidering av reglerna för överföring av resultat. Förändringarna ska gälla för verksamheten
fr o m år 2000. För överföring av nämndernas resultat från 1999 gäller således
det ”gamla” systemet (KF 1993-11-23, § 255).
I bifogad sammanställning redovisas förslag till överföring per nämnd/
förvaltning.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Upprättat förslag till överföring av 1999 års resultat fastställs.

Björn Ericsson
ekonomidirektör

Åke Wennerberg
planeringschef

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 överföring av 1999 års resultat (tkr)
Med resultat avses här skillnaden mellan intäkter (inkl tillskott av skattemedel)
och kostnader enligt bokslutet. Utnyttjande (disponering) av eget kapital för
driftverksamheten beaktas först i förslaget till överföring av resultat. Vid beräkning av budgetavvikelse tas däremot hänsyn till eventuellt disponerat eget
kapital genom tilläggsbudgetering. I förslagen till överföring beaktas inte eget
kapital som använts för investering då detta regleras direkt mot det egna
kapitalet.
Förändring av eget kapital (överfört resultat) per nämnd 1999 framgår av bilaga 1.
Ledningskontoret
Resultat -2 876 tkr.
Disponerat 4 435 tkr av eget kapital.
(Budgetavvikelse=1 559 tkr)
Ledningskontorets förslag
Eget kapital minskas med 2 876 tkr.
Konsult- och servicekontoret
Resultat 2 309 tkr.
Disponerat 600 tkr av eget kapital.
(Budgetavvikelse=2 909 tkr)
Överskottet avser följande verksamheter:
• Ekonomi och finans, 1 000 tkr. Orsaken till överskottet är framför allt lägre
administrativa kostnader än budgeterat, främst för externa konsulter och
interna tjänster, samt högre intäkter än väntat.
• Förvaltningsledning, 600 tkr. Avser kostnader för ledning, utveckling och
samordning inom förvaltningen samt anslag för anpassningsåtgärder.
• Personal- och löneenheten, 1 300 tkr. Antalet anvisade från Arbetsförmedlingen minskade kraftigt under årets två sista kvartal varför ett överskott
redovisades för Arbetscentrum. Ett mindre överskott redovisades även för
PA-service.
Ledningskontorets förslag
Eget kapital ökas med 2 300 tkr.
Räddningstjänsten
Resultat -5 744 tkr.
Planerad verksamhet har i huvudsak genomförts.
Överföringen av resultat begränsas till 4 % av förvaltningens nettokostnad.
Ledningskontorets förslag
Eget kapital minskas med 2 307 tkr.
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Tekniska nämnden kansli
Resultat -145 tkr.
Ledningskontorets förslag
Eget kapital minskas med 145 tkr.
Fastighetskontoret
Resultat 2 641 tkr.
”Tekniska förvaltningens förslag till disposition av 1999 års resultat” bifogas
(bilaga 2).
Ledningskontoret tillstyrker tekniska förvaltningens förslag att resultatet används till förstärkning av anslaget för periodiskt underhåll av fastigheter och
fortsatt utbildning av städpersonal.
Ledningskontorets förslag
Eget kapital ökas med 2 641 tkr.
Fastighetskontorets ackumulerade eget kapital överförs till tekniska förvaltningen fr o m år 2000.
Gatukontoret
Resultat 3 739 tkr.
”Tekniska förvaltningens förslag till disposition av 1999 års resultat” bifogas
(bilaga 2).
Ledningskontorets förslag
1. För koncessionshamnar överförs hela underskottet, -1 311 tkr.
2. För VA-kollektivet överförs hela överskottet, 1 320 tkr.
För avfallshanteringen överförs hela underskottet, -727 tkr.
3. För behov avseende engångsåtgärder (inkl extra initiala kostnader för ADBsystem och lagerlokaler p g a omorganisation) inom övriga verksamheter
överförs 2 150 tkr.
Eget kapital ökas med 1 432 tkr.
Gatukontorets ackumulerade eget kapital överförs till tekniska förvaltningen
fr o m år 2000.
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Byggnadsnämnden
Resultat 732 tkr.
Överskottet kan i huvudsak hänföras till arbetet med ett belägenhetsregister
som kom igång sent under året samt vakanta tjänster och långtidssjukskrivning. Medlen erfordras för verksamheten kommande år.
Överföringen av resultat begränsas till 4 % av nämndens nettokostnad.
Ledningskontorets förslag
Eget kapital ökas med 624 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden
Resultat 1 479 tkr.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse ”Överföring av resultat från 1999”,
2000-10-06 bifogas (bilaga 3).
Ledningskontorets förslag
Resultatet justeras med 320 tkr för överskott från Solbergabadet.
Eget kapital ökas med 1 159 tkr.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Resultat -244 tkr.
Disponerat 500 tkr av eget kapital.
(Budgetavvikelse=256 tkr)
Planerad verksamhet har i huvudsak genomförts. Vissa avvikelser från
”budgeterad produktion” avseende planerad tillsyn har redovisats i årsrapport.
Rehabiliteringskostnader har belastat resultatet med ca 210 tkr.
Ledningskontorets förslag
Eget kapital minskas med 244 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden
Resultat -15 980 tkr.
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse ”Överföring av resultat 1999”,
2000-10-03 bifogas (bilaga 4).
Ledningskontorets förslag
Resultatet justeras enligt följande
Särskolan
Barn- och utbildningsdistrikten
Gymnasieskola och intagningskansli
Komvux

600 tkr
6 800 tkr
800 tkr
700 tkr
8 900 tkr

4
Eget kapital minskas med 7 080 tkr.
Folkhögskolestyrelsen
Resultat 6 tkr.
Planerad verksamhet har i huvudsak genomförts.
Ledningskontorets förslag
Eget kapital ökas med 6 tkr.
Visby vårdnämnd
Resultat -32 531 tkr
VOS-enhetens bedömning redovisas i bilaga 5.
Ledningskontorets förslag
Underskottet reduceras med 50 %.
Eget kapital minskas med 16 265 tkr.
Gotlands norra vårdnämnd
Resultat -6 448 tkr
VOS-enhetens bedömning redovisas i bilaga 5.
Ledningskontorets förslag
Underskottet reduceras med 50 %.
Eget kapitalet minskas med 3 224 tkr.
Gotlands södra vårdnämnd
Resultat -15 115 tkr.
VOS-enhetens bedömning redovisas i bilaga 5.
Ledningskontorets förslag
Underskottet reduceras med 50 %.
Eget kapital föreslås minskas med 7 557 tkr.
Styrelsen för Västerby behandlingscenter
Resultat -750 tkr.
Hela verksamheten utgör en resultatenhet där resultatet balanseras mellan åren.
Ledningskontorets förslag
Eget kapital minskas med 750 tkr.

5
Länsvårdnämnden / Hälso- och sjukvårdsnämnden
Resultat -9 943 tkr.
VOS-enhetens bedömning redovisas i bilaga 5.
Ledningskontorets förslag
Underskottet reduceras med 50 %.
Eget kapital minskas med 4 971 tkr.
Länsvårdnämndens ackumulerade eget kapital överförs till hälso- och
sjukvårdsnämnden fr o m 2000-07-01.

Bilaga 1
Förändring av eget kapital (överfört resultat) 1999 per nämnd (tkr)

Nämnd/förvaltning

Kommunstyrelsen

Eget kapital Resultat Disp av eget Disp av
Förslag
Eget kapital
1999-01-01 1999 kapital för
eget kapital resultatdrift
för inv
överföring 2000-01-01

25 125

-6 311

(-5 035)

-2 883

22 242

Ledningskontor
Konsult- och servicekotor

14 046
19 601

-2 876
2 309

(-4 435)
(-600)

-2 876
2 300

11 170
21 901

Räddningstjänst

-8 522

-5 744

-2 307

-10 829

18 960

6 235

3 928

22 888

-353
4 228
15 085

-145
2 641
3 739

-145
2 641
1 432

-498
6 869
16 517

(koncessionshamnar)

5 279

-1 311

-1 311

3 968

(vatten och avlopp)

1 494

1 320

1 320

2 814

(avfallshantering)

-2 457

-727

-727

-3 184

(övrigt)

10 769

4 457

2 150

12 919

2 068
732
3 299 1 479
629
-244
-65 060 -15 980
935
6
-15 131 -32 531
-18 075 -6 448
-17 054 -15 115
-3 346
-750

624
1 159
-244
-7 080
6
-16 265
-3 224
-7 557
-750

2 692
4 365
385
-72 140
941
-31 396
-21 299
-24 611
-4 096

-4 971
-37 257

-9 956
-109 985

Tekniska nämnden
- TN:s kansli
- Fastighetskontoret
- Gatukontoret

Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Folkhögskolestyrelsen
Visby vårdnämnd
Gotlands norra vårdnämnd
Gotlands södra vårdnämnd
Styrelsen för VBC
Hälso- och sjukvårdsnämnden/
Länsvårdnämnden
Summa:

-4 985 -9 943
-72 635 -78 870

-93
(-500)

(-5 535)

-93

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 11

2001 02 19

Omdisponering av medel till hälso- och
sjukvårdsnämnden åren 2000 och 2001
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 01 25, § 22

•

Ledningskontoret 2001 01 04

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 01 25
2001 01 16

Ks § 22
Au § 24

Omdisponering av medel till hälso- och sjukvårdsnämnden åren 2000
och 2001
KS 2000/0831-04
- Ledningskontoret 2001 01 04

Ledningskontoret har lämnat förslag till omdisponering av medel till hälso- och
sjukvårdsnämnden avseende de generella tilläggsanslag på totalt 19 mkr som tilldelats vårdnämnderna. Två alternativa beräkningar redovisas. Enligt alternativ 1
ska ingen omfördelning av de generella tilläggsanslagen göras. Enligt alternativ 2
ska de generella tilläggsanslagen omdisponeras med samma andelar som primärvård och tandvård utgör av budgeten för respektive vårdnämnd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Resursfördelningen i 2000 och 2001 års budget vad avser hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdnämnderna ska göras enligt alternativ 1.
• För verksamhetspotten för 1999 i 2001 års budget ska en omfördelning ske
enligt följande: från Visby vårdnämnd 302 000 kr, från Gotlands norra vårdnämnd 57 000 kr, från Gotlands södra vårdnämnd 193 000 kr och till hälsooch sjukvårdsnämnden 552 000 kr.

2001-01-04
Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Omdisponering av medel till hälso- och sjukvårdsnämnden åren
2000 och 2001
Kommunfullmäktige beslutade 2000-06-13, § 114, om omdisponering av
medel till hälso- och sjukvårdsnämnden. I kommunfullmäktiges beslut ingår
inte generella tilläggsanslag på totalt 19 mkr som tilldelats vårdnämnderna.
Ledningskontoret redovisar två alternativa beräkningar för omdisponering av
medel till hälso- och sjukvårdsnämnden. I alternativ 1 sker ingen omfördelning
av de generella tilläggsanslagen. I alternativ 2 omdisponeras de generella
tilläggsanslagen med samma andelar som primärvård och tandvård utgör av
budgeten år 2000 för respektive vårdnämnd. I beräkningarna för år 2000 omdisponeras 52 % av beräknade helårsbelopp i enlighet med KF beslut (§ 114).
År 2000 fr o m 1 juli, tkr
Visby vårdnämnd
Gotlands norra vårdnämnd
Gotlands södra vårdnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnden
S:a

Alt 1
44 374
14 804
13 900
-73 078
0

Alt 2
44 957
15 237
14 185
-74 379
0

Diff
583
433
285
-1 301
0

År 2001, tkr
Visby vårdnämnd
Gotlands norra vårdnämnd
Gotlands södra vårdnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnden
S:a

87 245
29 157
27 140
-143 542
0

88 367
29 989
27 688
-146 044
0

1 122
832
548
- 2 502
0

Underlag för beräkningarna redovisas i bilaga.

Björn Ericsson
Åke Wennerberg

ekonomidirektör

planeringschef
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Org.nr.

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00
Int +46 498-269000

0498-20 35 36
Int +46 498 20 35 36

212000-803

339-8328

18 97 50-3

Bilaga
Omfördelning av ramar 2001 avseende primärvård och tandvård
Enligt § 114 KF 2000-06-13 skall berörda vårdförvaltningar omdisponera
medel för primär-vård och tandvård till hälso- och sjukvårdsnämnd enligt
nedanstående fördelning.
För 2001 års ramar har nämnderna lämnat förslag till följande omdisponering
av medel. I beräkningarna ingår fördelning av kapitalkostnader. Nämndernas
förslag ger följande fördelning av verksamhetspott (KS § 132 2000-04-11), se
nedan. Avseende generella tilläggsanslag har ingen fördelning genomförts.
Förfrågan avseende fördelning har inkommit med motivskrivelsen från Hälsooch sjukvårdsförvaltningen.
Omfördelning i Budget 2000 och ram 2001 (tkr)

Nämnd

VVN

GNVN

GSVN

HSVN

-455 942
+84 697
+336
+302
+85 335
18,7
370 607

-136 588
+28 552
-140
+57
+28 469
20,8
108 119

-194 588
+26 400
+138
+193
+26 731
13,7
167 857

-576 545
-139 649
-334
-552
-140 535
717 080

-476 804
+87 245
-389 559
18,3

-144 669
+29 157
-115 512
20,2

-207 263
+27 140
180 123
13,1

-599 417
-143 542
742 959
-

Verksamhetspott 2000
-863
-103
-313
Fördelning verksamhetspott
302
57
193
Kvarstår av verksamhetspott
-561
-46
-166
Kvarstår att fördela
Generellt tilläggsanslag
-6 000
-4 000
-4 000
*) Enligt beslut § 114 i kommunfullmäktige 2000-06-13 är de avrundade beloppen
för omfördelning 84,8 mkr från VVN, 28,6 mkr från GNVN och 26,4 mkr från
GSVN.
**) I beloppen ingår ramuppräkning och kapitalkostnader.

-1 417
-553
-1 970

Budget 2000
Integration
Omfördelning (helårseffekt)*
Kapitalkostnader
Verksamhetspott
Omfördelning totalt
% av ram

Kvarstår totalt
Ram 2001
Beslut vårberedning
Omfördelning**
Kvarstår totalt
% av ram

Förslag

-5 000

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2001 02 19

Kulturinsatser för barn på sjukhus m.m.
(Motion)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2000 12 14, § 388

•

Motion 2000 05 22

•

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 2000 09 27 med § 147

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2000 08 28, § 20

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2000 12 14
2000 12 05

Ks § 388
Au § 374

Motion. Kulturinsatser för barn på sjukhus
KS 2000/0367-76
- Motion. 2000 05 22
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2000 08 28, § 20
- Kultur- och fritidsnämnden 2000 10 25, § 147

Solweig Artsman m.fl. (m) har i motion yrkat att barn inlagda på sjukhus och
vårdinrättningar ska beredas möjlighet att få besök av uppsökande teater,
clowner m.m., lämpligtvis inom länsteaterns regi.
Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande föreslagit att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen avslås med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens yttrande.

Moderata Samlingspartiet MOTION
GOTLAND 2000-05-22

Gotlands kommunfullmäktige

Kulturinsatser för barn på sjukhus mm
Alla har vi behov av kulturella upplevelser såsom musik, litteratur, konst, teater mm. Detta gäller
naturligtvis även sjuka barn som vistas på sjukhus och andra vårdinrättningar.
Att få se en teaterpjäs för barn, få besök av en "sagofigur" eller clown ger inte bara nöje för
stunden. Det kan i och för sig vara nog så viktigt att för ett litet tag få glömma sjukdom och
vårdmiljö, men dessa upplevelser kan också ge något mycket, mycket mera. Upplevelsen av en
teaterpjäs eller ett clownbesök kan förutom glädjens positiva inverkan på kropp och själ även ge
den sjuke möjlighet att bearbeta sin egen sjukdomssituation. Sjukdomen kan på detta sätt bli
mindre svår att bära. Dessutom kan det vara välgörande för föräldrarna och vårdpersonalen att få
se telningen glad trots sjukdom.
Undertecknade yrkar därför
att barn inlagda på sjukhus och vårdinrättningar bereds möjlighet att få besök av uppsökande
teater, clowner mm, lämpligtvis inom Länsteaterns regi.

Solveig Artsman (m) Lilian Edwards (m) Inger Harlevi (m)

GOTLANDS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden

2000-10-25

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

2000-10-04

Kfn § 147
Au § 125
Yttrande över motion avseende kulturinsatser för barn på sjukhus mm
Dnr 00/228-76
Kommunstyrelsen 2000-09-06
Ulla Pettersson 2000-09-27

Kommunfullmäktigeledamöterna Solveig Artsman, Lilian Edwards och Inger
Harlevi har i en motion yrkat att barn inlagda på sjukhus och vårdinrättningar bereds möjlighet att få besök av uppsökande teater, clowner mm,
lämpligtvis inom Länsteaterns regi.
Motionen remitterades till hälso- och sjukvårdsnämnden som beslutade
återsända den med förslaget att den överlämnades till kultur- och fritidsnämnden
för redovisning av aktiviteter med kulturella insatser riktade mot barn.
Förvaltningschefen har upprättat förslag till yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
Motionen besvaras i enlighet med föreliggande förslag.
_____
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag och
antar förvaltningschefens yttrande som sitt eget.
_____

1(2)
2000-09-27
Kultur- och
fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturinsatser för barn på sjukhus mm
Ledamöterna Solveig Artsman, Lilian Edwards och Inger Harlevi har i fullmäktige
väckt en motion om barns behov av kulturupplevelser under vistelser på sjukhus och
andra vårdinrättningar. Motionärerna pekar på att kulturverksamhet utöver nöjet för
barnen kan ge mycket positiva effekter för kropp och själ och ge möjligheter till
bearbetning av sjukdomssituationen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare yttrat sig om motionen.

Barnkulturverksamhet
Kultur- och fritidsförvaltningens barnkultursekreterare gör egna produktioner
(Towans dockteater) och köper in föreställningar främst av Länsteatern, se nedan.
Stora delar av utbudet är inte anpassat till sjukhusmiljö. Det kan krävas fritt golvutrymme, mörkläggning eller andra förutsättningar som är svåra att åstadkomma. Sjuka
barn kan också ha svårt att orka med en hel föreställning på kanske 40 minuter.
Aktiviteter som kan fungera bra på sjukhus är mindre arrangemang som clownbesök
och sagostunder, gärna med dockor och/eller musik.
Barnkultursekreteraren har inte aktiviteter på Visby lasarett men har kontakt med de
lekterapeuter som finns inom vården. De bedriver kontinuerlig verksamhet för inneliggande barn. Enligt lekterapeuterna har strävan att barn i möjligaste mån ska vårdas
hemma resulterat i att den genomsnittliga vårdtiden på sjukhuset för barn idag är nere
i en och en halv dag.
De barn som är i behov av längre vårdtider vistas som regel på specialistkliniker på
annat håll.
Barn med förståndshandikapp ingår i målgruppen för barnkultursekreteraren och
deltar ofta i verksamheten även om de är institutionsbundna.

Länsteatern
Länsteatern gör varje år barnproduktioner som förutom på teatern spelas i skolor och
bygdegårdar. Barn- och utbildningsförvaltningen köper regelmässigt in föreställningar till skolbarn, kultur- och fritidsförvaltningen till mindre barn. En sådan
produktion kostar omkring 100 000 kr att göra vilket normalt innebär en kostnad per
föreställning på mellan 4000 och 5000 kr. Vissa produktioner kan med större eller
mindre insats, och därmed kostnad, anpassas till barn på vårdinrättningar.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefaxl

621 81 VISBY

Kultur och fritidskontoret
Kung Magnus väg 16, Visby

+46 (0)498-26 90 00 (växel)

+46 (0)498-26 96 59

2(2)

En svårighet kan vara att sjuka barn finns i alla åldrar medan barnproduktioner ofta
riktar sig till en specifik åldersgrupp, till exempel lågstadiet.
Görs en särskild produktion direkt riktad till sjuka barn kan den anpassas till de
förutsättningar som gäller. Kostnaden för en kortare produktion med teaterns två
fasta skådespelare och någon musiker som spelas vid upprepade tillfällen under en
dag kan ligga i storleksordningen 10 000 kr. Den skulle i princip också kunna spelas
för barn som vårdas i hemmet. Ju fler föreställningar som görs desto lägre blir
styckekostnaden.

Bedömning
Kultur- och fritidsnämnden instämmer helt i motionärernas synpunkt om värdet av
kulturell stimulans inom vården. Eftersom barnens vårdtider som regel är korta är det
stor vikt att det finns en daglig tillgång till böcker, musikband, färg och så vidare
samt vuxna som har tid. Denna verksamhet bör bedrivas av personal med kännedom
om barnen och deras sjukdomar.
Såvitt nämnden kan bedöma fungerar detta tillfredställande på Visby lasarett.
Därutöver vill nämnden betona värdet av att de gotländska barnen får möta
professionella kulturarbetare, exempelvis Länsteatern. Det är fullt möjligt att hälsooch sjukvårdsförvaltningen gör överenskommelser med Länsteatern om köp av
särskilda produktioner för barn på institution. På grund av de korta vårdtiderna då
barnen oftast är akut sjuka är det dock inte barnen på sjukhus som är i störst behov av
sådan stimulans.
Att underlätta för barn som vårdas i hemmet att komma till de föreställningar som
anordnas utanför sjukhuset kan vara en viktigare insats. Barnen får då också träffa
andra barn och sjukdomstiden kan normaliseras. Det är förmodligen ofta en fråga om
transporter och kanske medföljande personal.
Det kan i sammanhangen nämnas att många äldre människor vårdas på institution
långa eller återkommande perioder och ibland har sitt hem där. Behovet av kulturell
stimulans för dessa grupper torde vara stort.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inte bifalla motionens
förslag om kulturbesök på sjukhus och vårdinrättningar.

Förslag till beslut
Yttrandet antas

Ulla Pettersson
förvaltningschef

GOTLANDS KOMMUN
Hälso- och sjukvårdsnämnden

28 augusti 2000

HSN § 20. Motion: Kulturinsatser för barn på sjukhus
mm, remiss
• hs 2000/0023-76 (KS 2000/0367-76)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterar motionen till kommunstyrelsen
och föreslår att kommunstyrelsen remitterar denna till Kultur- och fritidsnämnden för redovisning av aktiviteter med kulturella insatser riktade mot
barn.
Bakgrund HSN au § 5, 14 augusti 2000: Motion till kommunfullmäktige som
endast remitterats till LVN/HSN. Motionärerna påpekar att även sjuka barn har
behov av kulturella upplevelser såsom musik, litteratur, konst, teater mm och
yrkar att barn inlagda på sjukhus och vårdinrättningar bereds möjlighet att få
besök av uppsökande teater, clowner mm, lämpligtvis inom Länsteaterns regi.
Barnkliniken instämmer i att det är viktigt att alla barn får möjlighet till kulturell stimulans.
Strävan inom barnsjukvården är att barnen så långt det är möjligt skall vara i
sin hemmiljö och bara vara inlagda på sjukhus när det är absolut nödvändigt.
Det gör att vårdtiden på sjukhus oftast är relativt kort och att de inlagda barnen
är som regel akut sjuka. Barnavdelningen har skollärare, fritidspedagog och
förskolelärare anställda för att tillfredsställa barnens behov av lek, sysselsättning och stimulans under den tid de är inlagda. Beträffande gotländska barn,
som vårdas på specialistkliniker annorstädes, får chefläkaren i uppdrag att förhöra sig om dessa barns situation med verksamhetschefen vid barnkliniken.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen remittera motionen till Kultur- och fritidsnämnden för redovisning av aktiviteter med kulturella insatser riktade mot barn.

delges kommunstyrelsen

K:\__hsn\000828\28aug2000.doc (4) 00-08-31
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Genmodifierade livsmedel (Motion)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2000 12 14, § 389

•

Motion 2000 06 13

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2000 11 08, § 261

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2000 12 14
2000 12 05

Ks § 389
Au § 375

Motion. Användning av genmodifierade livsmedel
KS 2000/0408-46
- Motion 2000 06 13
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2000 11 08, § 261

Harriet Lihnell m.fl. (mp) har i motion yrkat att Gotlands kommun beslutar att inte
använda genmanipulerade produkter i den kommunala verksamheten (skola, vård,
omsorg o.s.v.), att detta beslut skrivs in i kommunens inköpspolicy samt att kommunen, genom att i olika instanser lyfta frågan, verkar för att det blir en märkning
av varor med genmanipulerat innehåll. Därvid kan Gotlands innevånare garanteras
en varfrihet att välja varor, fria från genmanipulerade produkter
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i yttrande föreslagit att motionen ska bifallas
såtillvida att till kommunens inköpspolicy tilläggs att genmodifierade livsmedel så
långt möjligt ska undvikas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen bifalls såtillvida att till kommunens upphandlingspolicy tilläggs att
genmodifierade livsmedel ska undvikas.

Motion till fullmäktige i Gotlands kommun angående genmodiferade
livsmedel
Genmaten - snart är den här!
Ovanstående utrop är en följd av att genetiskt modiferade livsmedel (GMO) inte är
förbjudna i Sverige. Bioteknikföretagen i hela världen har satsat hundratals
miljoner kronor på att ta fram och utveckla genmat.
Problemen är desamma som för all annan ny teknik: vi vet väldigt lite om följderna.
Det gäller t ex miljöeffekter, allergier och oönskad spridning av egenskaper som
antibiotika- och bekämpningsmedelsresistens.
Till skillnad mot andra produkter är nya organismer svåra att "dra tillbaka". När en
växt väl är ute i det ekologiska systemet och förökar sig, finns den där för alltid.
Det finns troligen redan nu genmat i våra livsmedelsbutiker. Den borde vara
ordentligt märkt, men eftersom genmodifierade produkter kan blandas in i vanliga
produkter, som t ex GMO-soja i vanlig soja, kan den vara svår att välja bort.
Som konsument kan man, genom att utnyttja sin konsumentmakt, kräva av sin
livsmedelhandlare att maten skall vara GMO-fri. På så sätt kan man markera sitt
motstånd mot företeelsen. Även Gotlands kommun skulle, i sin egenskap av stor
upphandlare, kunna ställa krav på GMO-fria produkter. Vi skulle då få en garanti
på att sådana livsmedel inte upphandlas och används i de kommunala
tillagningsköken.
Vi yrkar därför:
att Gotlands kommun beslutar att inte använda genmanipulerade produkter i den
kommunala verksamheten (skola, vård, omsorg o s v),
att detta beslut skrivs in i kommunens inköpspolicy samt
att kommunen, genom att i olika instanser lyfta frågan, verkar för att det blir en
märkning av varor med genmanipulerat innehåll. Därvid kan Gotlands innevånare
garanteras en valfrihet att välja varor, fria från genmanipulerade produkter.
2000-06-13
Fullmäktigegruppen i Miljöpartiet de gröna på Gotland
Harriet Lihnell
Björn Fransson
Torgny Lihnell
Ann Enström
Hans-Åke Norrby
Rolf Enström

GOTLANDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2000-11-08

MHN § 261

Yttrande över motion angående användning av genmodifierade livsmedel
(00-3081)
Remiss från kommunstyrelsen (2000/0408-46)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT
(i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar utan votering att tillstyrka
motionen så tillvida att i kommunens inköpspolicy föreslås skrivas in
att genmanipulerade livsmedel så långt som möjligt skall undvikas.

ÄRENDEBESKRIVNING
Fullmäktigegruppen i Miljöpartiet de gröna på Gotland har till fullmäktige i
Gotlands kommun lämnat en motion om att kommunen inte bör använda
genmanipulerade produkter i den kommunala verksamheten (skola, vård, omsorg, o.s.v.) och att detta bör skrivas in i kommunens inköpspolicy, samt att
kommunen verkar för att det blir en märkning av varor med genmanipulerat
innehåll så att Gotlands innevånare garanteras en valfrihet att välja varor som
är fria från genmanipulerade produkter.
BEREDANDE ORGAN
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde 2000-10-18, Au § 164 och lämnat förslag till beslut.
Miljö- och hälsoskyddskontoret hade 2000-10-06 yttrat sig i ärendet.
BEDÖMNING
Kunskaperna om GMO (genmodifierad organism) i livsmedel ligger generellt
inte på lokal tillsynsnivå. Det finns många aspekter på genteknisk utveckling
och flera andra myndigheter som Jordbruksverk, Naturvårdverk och Fiskeriverk bevakar sådana frågor utifrån deras respektive ansvarsområde. Det finns
även en Genteknisk nämnd som följer utvecklingen. Inom livsmedelssektorn
är det Statens livsmedelsverk som för Sveriges del ansvarar för säkerhetsbedömningar av hur livsmedlen påverkar människors hälsa.
Den som tillverkar eller importerar sådant livsmedel som består eller innehåller genetiskt modifierade organismer måste ansöka om tillstånd hos livsmedelsverket innan produkten släpps ut på marknaden. Om en behörig myndighet i något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
lämnat motsvarande tillstånd gäller detta.

GOTLANDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2000-11-08

MHN § 261, forts

Om detta står att läsa i Statens livsmedelsverks kungörelse med föreskrifter
och allmänna råd om tillstånd för utsläppande på marknaden av sådant livsmedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer
(SLV FS 1995:3). I bilaga 3 till denna kungörelse finns uppgifter om övervakning, kontroll, avfallsbehandling och planer för nödsituationer. Detta sistnämnda tyder ju på att det uppenbart finns risker, nog värda att beakta.
Enligt uppgift från livsmedelsverket reglerar EG-förordningarna 258/1997,
1139/1998, 49/2000 och 50/2000 (som alla berör genmodifierade livsmedel)
märkningskrav som gäller i Sverige.
EG-förordning 258/97 (artikel 8) anger att märkningen av nya livsmedel ska
informera konsumenten:
1. om skillnader i livsmedelsegenskaper föreligger
2. om nya ämnen förekommer som kan ha effekt på hälsan hos viss befolkningsgrupper
3. om nya ämnen förekommer som kan ge upphov till etiska betänkligheter
4. om livsmedlet innehåller eller består av GMO
Märkningen skall ange vilka egenskaper som har förändrats samt en uppgift
om vilken metod som använts för att uppnå denna egenskap.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på motionens syfte men ser
praktiska svårigheter i att kunna kontrollera efterlevnaden av ett kommunalt
beslut enligt yrkandena, då såväl kunskap som resurser saknas för detta.
Kommunen kan dock uttala en viljeinriktning i frågan genom att i inköpspolicyn inskriva att genetiskt modifierade livsmedel så långt som möjligt skall
undvikas.
YRKANDE
Ledamot Heidi Plisch yrkade att orden ”så långt som möjligt” skulle strykas i
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden Gösta Hult yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

______

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen (även mail KF-sekretariat)

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 14

2001 02 19

Erbjudande till de anställda om fysisk aktivitet
under arbetstid (Motion)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2000 12 14, § 390

•

Motion 2000 09 11

•

Ledningskontoret 2000 11 28

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2000 12 14
2000 12 05

Ks § 390
Au § 376

Motion. Erbjudande till kommunens anställda om regelbunden fysisk
aktivitet under arbetstid
KS 2000/00579-02
- Motion 2000 09 11
- Ledningskontoret 2000 11 28

Brittis Benzler m.fl. (v) har i motion föreslagit att särskilda riktlinjer utarbetas så
att kommunens anställda kan erbjudas regelbunden fysisk aktivitet under sin
arbetstid.
Ledningskontoret har i utlåtande föreslagit att kommunstyrelsen ska få i uppdrag
att utarbeta riktlinjer för hur kommunens anställda ska kunna erbjudas
regelbunden fysisk aktivitet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen (ledningskontoret) får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur
kommunens anställda ska kunna erbjudas regelbunden fysisk aktivitet.

Motion
Till Kommunfullmäktige i Gotlands Kommun

Motion om erbjudande till kommunens anställda om regelbunden fysisk aktivitet under
arbetstid
Fysisk aktivitet befrämjar hälsan.
Det är vetenskapligt bevisat att regelbunden motion motverkar högt blodtryck, åldersdiabetes,
benskörhet och tjocktarmscancer. Även immunförsvaret påverkas positivt. Men fysisk aktivitet är
inte bara en ”friskfaktor” för kroppen utan påverkar också det psykiska välbefinnandet. Det
ligger i kommunens intresse att förebygga ohälsa och få ner kostnaderna för sjukledighet och
vård.
Kommunen kan här välja att vara föregångare med det goda exemplet att erbjuda alla sina
anställa möjlighet till friskvård under arbetstid. Det förekommer redan idag att medvetna
verksamhetschefer erbjuder sin personal detta. Men långtifrån alla har satt upp friskvård på
programmet för sina anställda.
Långa arbetspass, pendelavstånd eller småbarn kan sätta hinder i vägen för de personer som
skulle vilja motionera mera på sin lediga tid. Det kan vara särskilt svårt för dem som pendlar till
Visby, eller till någon mindre ort, och bor ute på landet att få tiden att räcka även för regelbunden
fysisk aktivitet. Det är inte heller lätt för de personer som har småbarn att få sin tid utanför jobbet
att räcka till för motion. Att kunna använda viss tid av arbetstiden för regelbunden motion är ett
sätt för kommunen att underlätta för alla att få tillgång till motion och
fysisk aktivitet. Det är ett bra sätt att förebygger ohälsa bland kommunens anställda. Det är också
en viktig åtgärd för att förbättra arbetsmiljön.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att särskilda riktlinjer
utarbetas så att kommunens anställda kan erbjudas regelbunden fysisk aktivitet under sin
arbetstid.
Visby den 11 september 2000

Brittis Benzler (v)

Bengt Viberg (v)

Carina Flodman-Andersson (v)

Bodil Rosengren (v)

Elias Özyurt-Eldenblom (v)

Jennie Andersson (v)
Carina Lindberg (v)

00-11-28
Ledningskontoret
Arbetsgivarenheten

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion om erbjudande till kommunens anställda om regelbunden fysisk
aktivitet under arbetstid.
Motionärerna tar upp en fråga som är aktuell just nu både på nationell och lokal nivå.
! Utdrag ur Nationella mål för folkhälsan SOU 2000:91.
Den offentliga sektorn har genomgått och genomgår stora förändringar. Det beror delvis på behovet av
anpassning till den nya omvärldssituationen. Men en viktig orsak är också de starka besparingskrav som skett
under 1990-talet och då särskilt inom vård, omsorg och skola.
Den arbetsrelaterade ohälsan har ökat. Under slutet av 1990-talet har antalet sjukskrivningar och antalet
anmälda arbetsskador ökat kraftigt. Det är framför allt långtidssjukskrivningar som ökat. Ökningen är störst för
yrkesgrupper inom sjukvård, utbildning och annan offentlig verksamhet. Kvinnor är överrepresenterade i
sjukskrivnings- och arbetsskadestatistiken.

På lokalnivå är två program aktuella för att föras fram till kommunfullmäktige till beslut,
nämligen Kommunalt program för kost och fysiskt aktivitet och Övergripande
personalpolitikiska programmet. Båda dessa förslag till program behandlar frågan om
vårt behov av fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande.
!

Utdrag ur förslag till kommunalt program för kost och fysiskt aktivitet
”Kommunfullmäktige uppdrog 1998 åt folkhälsoenheten att utarbeta förslag till kommunalt handlingsprogram för
frågor som rör kost och motion. Uppdraget utformades utan direktiv eller avgränsningar.
Programmet skall vara ett verktyg för den politiska styrningen av kommunens olika verksamhetsområden i en
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande riktning vad gäller kost och fysisk aktivitet. Detta
överensstämmer med kommunens långtidsplan, Vision 2010, som slår fast att folkhälsan skall förbättras.
Programmet skall koordineras med andra kommunala program som berör området, t ex planen för skola och
förskola samt EKO - programmet.”

I programmet föreslås visioner, övergripande strategier och mål kring dels kost, dels inom
fysisk aktivitet men också kring kommunen som arbetsgivare.
Kommunen som arbetsgivare - inriktningsmål
Gotlands kommuns anställda kan tack vare arbetsgivarens aktiva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
insatser hålla en hög kvalitet på tjänsteutbudet, samtidigt som medarbetarnas arbetstillfredsställelse ökar.
Strategier
Samtliga förvaltningar och arbetsgivarenheten skall i samråd med arbetstagarorganisationerna utveckla ett
system för att synliggöra de fysiska krav anställningen medför, och erbjuda de anställda friskvårdsinsatser på
arbetstid i syfte att förebygga ohälsa/skador, förslitningar och sjukskrivningar. Strategin ersätter inte
arbetsgivarens lagstadgade ansvar för att undanröja risker i arbetslivet utan komplettera detta med erbjudande
om hälsofrämjande insatser.

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

!

!
!
!
!
!
!
!
!

Utdrag ur förslaget till personalpolitiskt program
Främja hälsa och välbefinnande
Vision
Vi bygger upp kvalitén på våra insatser med kompetens, motivation, välbefinnande och hälsa.( kunna, vilja och
orka).
Vision når vi genom att:
Alla medarbetare arbetar aktivt för att förbättra och vidmakthålla en god hälsa och gott välbefinnande. Hälsa
och välbefinnande blir vid sidan av kompetens och arbetsmotivation en viktig framgångfaktor. Arbetsplatsen
erbjuder en positiv jordmån för personalen som verkar i frisk riktning.

I dag har kommunens anställda olika möjligheter att ägna sig åt friskvård på arbetstid. Dels
beroende på hur mycket nämnderna har satsat resurser på friskvård och dels beroende på att
våra arbetsplatser ser mycket olika ut. En snabb telefonundersökning gav följande resultat:
friskvårdsprojekt för vissa utsatta yrkesgrupper
en timmes friskvård per vecka förutsatt att det genomförs i grupp
kostnadsfria aktiviteter så som ryggjumpa, vattengympa, fri badkort
schemalagda aktiviteter på gym
medarbetare uppmuntras att ägna sig åt friskvård
interna idrottsföreningar som ordnar gemensamma aktiviteter
egen motionslokal och friskvårdkonsulent
tillfälliga insatser
En riktlinje kan fastslå en gemensam princip som skall gälla alla arbetsplatser inom
Gotlands kommun eller peka på behovet av att förvaltningarna utarbetar egna riktlinjer
utifrån dom mycket skiftande förutsättningar och behov arbetsplatserna har i Gotlands
kommun.
Riktlinje kan vara mera eller mindre tvingande, till exempel att arbetsplatserna skall sträva
efter att alla får möjlighet eller att arbetsplatserna bör ges möjlighet, till att
arbetsplatserna skall ge medarbetarna möjlighet till fysiskaktivitet under arbetstid
Riktlinjen kan också peka mot en större eller mindre omfattning, till exempel
medarbetarna som vill skall ha möjlighet eller att alla skall delta i en fysisk aktivitet
eller att aktiviteten kan omfatta delvis arbetstid delvis fritid eller att aktiviteten skall omfatta
en timmer på arbetstid.
Därför är det viktigt att förutsättningarna för att erbjuda anställda regelbuden friskvåd utreds

Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för hur kommunens
anställda kan erbjudas regelbunden fysisk aktivitet.

ARBETSGIVARENHETEN

Seija Gottleben
tf personalchef

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 15

2001 02 19

Asfaltbeläggning av vägen till Petesgården
(Motion)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 01 25, § 14

•

Motion 2000 09 11

•

Tekniska nämnden 2000 11 22, § 264

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 01 25
2001 01 16

Ks § 14
Au § 16

Motion. Asfaltbeläggning av vägen till Petesgården i Hablingbo
KS 2000/0577-31
- Motion 2000 09 11
- Tekniska nämnden 2000 11 22, § 264

Margareta Persson (m) har i motion hemställt att tekniska nämnden ska få i uppdrag att snarast genomföra asfaltering av vägen till Petesgården i Hablingbo.
Tekniska nämnden har i yttrande framfört att när de årliga
beläggningsprogrammen upprättas, prövas beläggning av den så kallade
”Peteskvior” i Hablingbo i likhet med andra liknande vägar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.

Moderata Samlingspartiet
GOTLAND

MOTION
2000-09-11

Gotlands Kommunfullmäktige
621 81 VISBY

Asfaltbeläggning av vägen till Petesgården
Petesgården i Hablingbo har sedan den testamenterades till Gotlands Fornvänner blivit en av
öns mest besökta kulturminnesplatser. Verksamheten har utvecklats genom guidning, musik
och teaterarrangemang, föreläsningar och lek- och kaffestuga.
År 1998 var antalet besökare (juni tom augusti) 7.541 personer och förra året 7.010 personer.
Framtiden kan förhoppningsvis innebära ytterligare utveckling av Petesgården exempelvis
genom den planerade "rosengården" vilken borde generera nya besökare med blomsterintresse.
Den 4,3 km långa vägen (Peteskvior) från länsväg 140 ner till Petesgårdarna är idag en
grusväg som särskilt sommartid ibland är i dåligt skick. Inte för att vägunderhållet eftersättes
utan helt enkelt för att trafikintensiteten är hög. Vi skall även komma ihåg att Peteskvior
också är en del av cykelleden. För de bofasta vid Petes och Hallvards är en bra vägstandard
självklart också viktigt!!
Asfaltering av vägen till kulturminnesplatsen Petesgården blir en förbättring för såväl dagens
som morgondagens besökare och bofasta.
Jag hemställer därför
att

tekniska nämnden får i uppdrag att snarast genomföra asfaltering av vägen till Petesgården.

Hablingbo dag som ovan

Margareta Persson (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2000 11 22
Dnr TN 2000/2163 31

TN § 264 Beläggning av vägen till Petesgården i Hablingbo
Tekniska förvaltningen 2000 10 16
Au § 214

Margareta Persson, (m), har i en motion hemställt att tekniska nämnden får
i uppdrag att snarast genomföra asfaltering av vägen till Petesgården.
I motionen anges som motiv till beläggningen att Petesgården har många
besökande ca 7 5000 personer/år, och att man planerar att anlägga en s k
”rosengård” som förväntas ge ökat antal besökande. Vidare framförs att
vägen inte håller för den trafikbelastning som är i dag och att det är
självklart att vägstandarden för de bofasta ska ha en bra vägstandard.
Den s k ”Peteskvior” är ca 4,3 km lång. Vägen omfattas av kommunalt
underhåll på en sträcka av ca 4 km. Även statsbidrag utgår till den delen.
Resterande del av vägen underhålls sommartid av kommunen inom ramen
för de s k sommarvägarna.
Kostnad för beläggning av vägen bedöms uppgå till ca 900 000 kronor i
årets prisnivå

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Beläggning av den så kallade ”Peteskvior” i Hablingbo prövas i likhet
med andra liknande vägar när de årliga beläggningsprogrammen
upprättas.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 16

2001 02 19

Fyllnadsval
Innehåll
•

Åsa Levins (s) avsägelse 2001 01 08 från uppdraget som ersättare i Gotlands
norra vårdnämnd. Mandatperiod: T o m 2002 års utgång.

•

Sven Johanssons (gp) avsägelse 2001-01-31 från uppdraget som ersättare i
Gotlands södra vårdnämnd. Mandatperiod: T o m 2002 års utgång.

•

Gunilla Segerlunds (gp) avsägelse 2001-01-30 som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden. Mandatperiod: T o m 2002 års utgång.

•

Margaretha Lindqvists (c) 2001 01 17 avsägelse från uppdraget som ersättare i
styrelsen för Länsteatern på Gotland. Mandatperiod: T o m 2002 års utgång.

Anm: Jörgen Strömberg (m) har tidigare erhållit befrielse från uppdraget som
ersättare i valnämnden.

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

AVSÄGELSER
Fleringe 01-01-08
Jag vill härmed avsäga mig mitt uppdrag som suppleant för socialdemokraterna i Gotlands norra vårdnämnd, med omedelbar verkan, tack.
Med vänlig hälsning
Åsa Levin
Lickedarve, Fleringe
620 34 LÄRBRO
2001-01-31
På grund av arbete utomlands avsäger jag mig härmed uppdraget som ersättare
i Gotlands södra vårdnämnd.
Sven Johansson
Gottlandspartiet
2001-01-30
Av privata skäl avsäger jag mig härmed uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Gunilla Segerlund
Gottlandspartiet
17 jan 01
Jag har ett uppdrag som ersättare av Länsteaterns styrelse men önskar nu
avsäga mig detta. Anledningen är att jag väntar mitt andra barn i februari och
inte ser någon möjlighet att kunna engagera mig i detta uppdrag.
Nu lämnar jag min plats till någon annan som vill arbeta för Länsteatern.
Med vänliga hälsningar!
Margaretha Lindqvist
Stjärnarve Eksta
620 20 Klintehamn

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärenden 17-20

2001 02 19

Interpellationer
Innehåll
•

Roy Hanssons (m) interpellation till kommunstyrelsens ordförande om maxtaxa
i barnomsorgen

•

Harriet Lihnells (mp) interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande om heldagsskolor

•

Ulla Hammarhjelms (m) interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
rese- och transportverksamheten

•

Lilian Virgins (s) interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
oljeutsläpp i Östersjön

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

INTERPELLATIONER
Kommunfullmäktige 2001 02 19
Ärende nr 17
Till kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom.
Max-taxan i barnomsorgen
I valrörelsen 1998 gjordes ett utspel om införande av Max-taxa i barnomsorgen.
Tydligt avståndstagande mot detta gjorde Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet,
Kristdemokraterna och Miljöpartier de Gröna såväl före som efter valet.
Trots detta röstade en majoritet i Riksdagen, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet de Gröna genom detta barnomsorgssystem.
Beslutet i Riksdagen innebär att kommuner som väljer införa systemet kommer få avsevärt ökade
kostnader. Kostnadssökningen består av två delar dels att den föreslagna kostnadstäckningen på
intet sätt täcker den verkliga kostnaden, enligt kommunförbundets beräkningar och dels får
kommunen ingen täckning för den förväntade ökade efterfrågan på barnomsorg.
För familjer innebär systemet att barnomsorgen styrs mot viss form av barnomsorg. Möjligheter
för familjen att välja barnomsorgsform begränsas, genom att den familj som inte väljer kommunal barnomsorg får ingenting av samhällets stöd.
Detta innebär att det begränsar familjers möjlighet att välja den barnomsorgsform som passar
bäst.
Taxekonstruktionen kan inte på något sätt anses som rättfärdig eftersom familjer med höga
inkomster får betydande sänkning emedan familjen med låga inkomster får liten eller ingen
reduktion av barnomsorgstaxan.
Mina frågor:
1. Kommer Gotlands kommun införa Max-taxesystemet
2. Vad kan den förväntade ökade efterfrågan medföra för ökade kostnader för Gotlands kommun
3.Hur stora merkostnader får Gotlands kommun enligt kommunförbundets bedömning.
4.Från vilka andra områden, inom Gotlands kommun, anser kommunstyrelsens ordförande
omfördelning ska ske för att täcka de ökade kostnaderna som följd av Riksdagsbeslutet.
Roy Hansson

Ärende nr 18
Till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius.
Angående heldagsskolor
Vid kf-mötet i november antogs de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva heldagsskolor på
Gotland.
Vi antog att det ekonomiska underlaget också skulle säkra verksamheterna vid Delfinen i Lärbro
och Malmaskolan i Stånga. Nu kommer oroande tecken på att de extra medlen enbart kommer att
satsas på verksamheter i Visby. Malmaskolan har t ex drivits som ett projekt i samarbete mellan
individ- och familjeomsorgen och Klinte/Sudrets BUD.
Hur kommer verksamheterna framöver att bedrivas och finansieras?
Visby den 18/12 2000
Harriet Lihnell

Ärende nr 19
Till kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom.
Rese- och transportverksamheten i Gotlands kommun - besparingar
Gotlands kommuns ekonomi har under lång tid dragits med årliga budgetunderskott. Ökade
skatteintäkter och extra statsbidrag har till del resulterat i temporära minskningar av dessa underskott. I eftersträvan att nå balans i ekonomin har rationaliseringar genom t ex organisationsförändringar med tillhörande personalreduceringar, genomförts. Rationaliseringarna har nu drivits så
långt att fortsatta neddragningar bedöms menligt komma att påverka både kvaliteten och omfattningen av den kommunala kärnverksamheten.
Inom Gotlands kommun pågår mängder av interna transporter samt interna och externa resor. Det
är inte enbart kommunens eller leasade bilar på Gotland som belastar den kommunala budgeten
utan till detta skall läggas mängden av fastlandsförrättningar och mängden utländska studiebesök.
Den moderna tekniken med IT, telemedicin, konferenssamtal, telefon, mobiltelefon, telefax m fl
borde på ett bättre sätt leda fram till besparingar inom reseverksamheten genom ett minskat resande. En ökad planering ett ökat samutnyttjande av transporterna skulle kunna reducera
transportkostnaderna.
Det är viktigt att få ett helhetsgrepp om omfattningen och kostnaderna för rese- och transportverksamheten inom Gotlands kommun inför kommande budgetarbete och samtidigt få ett underlag som kan ligga till grund för beslut om rationaliseringar inom denna verksamhet.

Min fråga är om det är möjligt
- att rese- och transportverksamheten inom Gotlands kommun inventeras, katalogiseras, sammanställs och redovisas samt
- att förslag till reduceringar inom rese- och transportverksamheten med konsekvensbeskrivningar utarbetas.
Ulla Hammarhjelm

Ärende nr 20
Till kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom.
I det regionala utvecklingsprogrammet tar man i SWOT-sammanställningen under rubriken ”hot”
upp miljösituationen i Östersjöområdet. Ett allvarligt miljöhot är de nästan dagliga oljeutsläppen
från sjöfarten. En del av oljeutsläppens verkningar ser vi resultat av på land i form av ilandfluten
olja eller oljeskadad fågel.
Men en del av skadorna sker redan långt ute till havs. Den del av sjöfarten som går öster om
Gotland går över Hoburgs Bank reproduktionsområde för livet i havet alltifrån mikroorganismer
till fisk och tillhåll för mängder av sjöfågel. Vid utsläpp i denna del av havet får utsläppen extra
stor skadeverkan. Som ö mitt Östersjön, omgärdad av farleder måste, kommunen ständigt agera
till förmån för miljön. Till ö-läget ska läggas att Gotland har extra förpliktelser som ekokommun.
Dels måste Gotland arbeta för att andra kommuner i länderna runt Östersjön agerar gemensamt i
fråga om att stoppa fartygsutsläppen av olja, dels måste Gotland agera för att farleden öster om
Gotland flyttas från Hoburgs Bank.
Med anledning av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande hur man agerar för att
påverka kommuner och länder omkring Östersjön för att komma till rätta med oljeutsläpp till
havs och förändring av sjöfartens leder.
Visby den 18 december 2000
Lilian Virgin
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Angående ändring av detaljplan för Snäckgärdsbaden 1, 2 , 3 (DNR 962028)

Undertecknad överklagar härmed kommunfullmäktiges beslut 2000 11 27 att ändra
detaljplan för Snäckgärdsbaden 1, 2, 3 m.fl.
Ändring av detaljplanen medför att vi ej kan bygga ut konferensanläggningen med en
kongresshall vid Snäck samt begränsar våra möjligheter till After Beach och
Utomhuskonserter sommartid.
Snäckanläggningens ursprungliga idé är att fungera som en modern
konferensanläggning.
Snäck är också omtalat i och utanför Gotland. När vi förvärvade fastigheten har vår
avsikt varit att studera de befintliga anläggningarna och försöka finna de naturliga
utvecklingsmöjligheterna.
Vi tror att det är klokt att investera i en modern hotellanläggning. Vi tror också att
andra aktiviteter skall till för att skapa en intressant mångfald, dvs. konferenser,
hotellboende, lägenhetshotell, kontor och även erbjuda kongresshall med
havsutsikt.
Vi har med intresse följt diskussionen om att satsa på en kongressanläggning intill
högskolan vid Visby hamn. Vi uppfattar att avsaknaden till beslut för
konferensanläggningen kanske är skäl till ny kraft åt planerna att docka till en stor amfikongresshall till vår anläggning. Platsens terrängförhållanden är naturliga förutsättningar
till att knyta en stor kongressvolym till anläggningens västsida med generös och vid
havsutsikt
Vi har de naturliga kringlokalerna med flera mindre konferensrum mm.
Vi har det ursprungliga konceptet.
Vi har god tillgänglighet med generösa parkeringsområden.
Vi hr lätt att ta emot stora och flera bussar. Stora trafikflöden klarar vi utan
bekymmer.
Vi har nu också stor hotellkapacitet beviljad. Befintlig byggnadsskala är mer naturlig att
förena med en stor kongressanläggning - vi har nog lättare att skapa en balans.

Vår fina världsarvsstad som vi alla är rädda om skall ju belastas med så lite biltrafik
som möjligt enl. vad vi uppfattat från Riksantikvarieämbetet m.fl.
Högskolans utbyggnadsmöjligheter samt den befintliga hamnverksamheten gissar vi är
också viktigt att slå vakt om.
Vi vill här skapa en fungerande kongressanläggning med kapacitet - här finns många
naturliga förutsättningar som vi vill påminna om och som måste tas tillvara.
Vi har låtit studera en sådan idé, avvaktat kongresshallsbeslutet. Nu skulle vi vilja
fullfölja vår kongresslösning som tillsammans med befintliga byggnader och det
nyplanerade hotellet gör en rationell helhet. Kongressanläggningen här gagnar också
hela hotellnäringen i innersta.
Vi vill att våra planer skall kunna kvarstå och säger därför nej till permanentboende
inom Snäckområdet. Vi tycker att man istället bygger en företagsby som stärker
området och skapar arbetstillfällen långsiktigt.
En sådan satsning blir ej heller en konflikt med vår Snäckanläggning som också i
framtiden skall vara en plats för hotellboende, konferenser och sommartid After beach
och Utomhuskonserter.

Stockholm den 18 december 2000
Lennart Mörkfors
Snäckgärdsbadens Fastighets AB

2001-01-03

Dnr 962028

Stadsarkitektkontoret

Länsstyrelsen

Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2000 att anta ett
2000-06-07 daterat och 2000-09-27 reviderat förslag till ändring av detaljplan för
Snäckgärdsbaden 1, 2, 3 m fl i Visby
_________________________________________________________________________
Byggnadsnämnden överlämnar överklagandeskrivelsen/erna från
Snäckgärdsbadens Fastighets AB

Hägerstensvägen 310, 129 41 Hägersten

Det justerade protokollet med beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 8 december
2000.
Överklagandeskrivelsen/erna har kommit in i rätt tid. Inget nytt i sak har tillförts ärendet,
varför omprövning ej har skett.
Skrivelsen/erna och prövade handlingar i ärendet överlämnas enligt 25§ förvaltningslagen
till länsstyrelsen.

För byggnadsnämnden

Curt Jalmelid
Tf stadsarkitekt
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