Kommunfullmäktige
KALLELSE

23 april 2001
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Kommunens ekonomi för alla intresserade

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 23 april ska årsredovisningen för 2000
behandlas. I en utställning i Borgens presenterar redovisningschef Göran
Gyllenkrok och hans medarbetare kommunens ekonomi och verksamhet. Den är
öppen mellan kl 11 - 15.30. Kommunalråd finns på plats mellan kl. 12.15 – 13.00
för att besvara frågor från allmänheten. Välkommen med frågor och synpunkter.
Dessutom har allmänheten möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen till
förtroendevalda och anställda under kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Den som önskar kan i förväg lämna frågorna skriftligt.
Frågestunden äger rum i Teatersalongen, Föreningshuset Borgen, Visby, kl 13.00.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns nu tillgänglig under kontorstid på
ledningskontorets kansli- och informationsenhet, Klosterplan 2, Visby samt på
internet www.gotland.se. Upplysningar om kommunens ekonomi lämnas på
tel 26 91 11 Göran Gyllenkrok eller tel 26 91 18 Åke Wennerberg.

Kommunfullmäktige
kallas till sammanträde
i Teatersalongen, Borgen, Visby

måndagen den 23 april 2001 kl 13.00
www.gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering

2.

Årsredovisning och ansvarsfrihet för förvaltningen 2000
a) Allmänhetens frågestund
b) Revisorernas berättelse
• Beviljande om ansvarsfrihet
• Godkännande av årsredovisning
(Årsredovisningen finns tillgänglig på ledningskontoret)

3.

Tilläggsanslag. VA-anläggning i Själsö-Brissundsområdet

4.

Ändring av lokala ordningsföreskrifter

5.

Ändring av taxan för upplåtelse av offentlig plats (torghandelstaxan)

6.

Riktlinjer för internhyressystemet m m

7.

Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

8.

Ägardirektiv för AB Gotlandshem

9.

Utökad och förbättrad kollektivtrafik till Östergarnslandet
Motion av Carina Lindberg (v)

10.

Antal ledamöter i kommunfullmäktige. Motion av Lena Celion m.fl. (m)

11.

Användande av slakteriavfall som bränsle. Motion av Tommy Gardell (s)

12.

Fyllnadsval av:
a) En ersättare i patientnämnden efter Lennart Johansson (v) som avsagt sig uppdraget
b) En nämndeman i fastighetsdomstolen efter avlidne Kenth Ahl (v)

13.

Lennart Johanssons (v) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

14.

Ev enkla frågor

15.

Ev nya motioner och interpellationer

16.

Information:
a)

Förvaltningsberättelser och revisionsberättelser för av Gotlands kommun förvaltade
donationssitftelser

b)

Revisionsberättelse för Gotlands läns allmänna försäkringskassa 2000

Fyra interpellationer ställda till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius
kommer att behandlas vid nästa sammanträde.
Kallelsen med handlingarna i ärendena finns tillgängliga på kommunens hemsida
www.gotland.se att hämtas på ledningskontoret, kansli- och informationsenheten,
Klosterplan 2, Visby, eller beställas per tel 26 93 18.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna.
Tolkcentralen svarar för teckenspråkstolkning av hela sammanträdet.
Visby den 14 april 2001
INGER HARLEVI
Ordförande

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 2

2001 04 23

Årsredovisning och ansvarsfrihet för
förvaltningen 2000
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 03 29, § 84

•

Årsredovisning 2000 del 1 - del 2 och Äldre- och handikappomsorg i utveckling

•

Revisionsberättelse 2001 04 03 med revisionsrapporter

•

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för AB GotlandsHem och ALMI
Företagspartner Gotland AB

•

PM med upplysningar om behandling av årsredovisning m.m.

Revisorerna har lämnat redogörelser för arbetet under år 2000.
De särskilda rapporterna kan tillhanda hållas på ledningskontoret.

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 03 29
2001 03 20

Ks § 84
Au § 79

Årsredovisning 2000. Införande av månadsuppföljning
- Årsredovisning 2000

Redovisningschefen Göran Gyllenkrok redogjorde för 2000 års årsredovisning.
Koncernredovisning

Koncernredovisningen utgör ett sammandrag av kommunens och dotterbolagens
balans- och resultaträkningar. Det ekonomiska resultatet för koncernen 2000 blev
ett överskott på 15,2 mnkr. (I koncernredovisningen ingår Gotlands kommun,
AB GotlandsHem, Gotlands Industrihus AB, Gotlands Energiverk AB, Gotlands
Stuveri AB, Stiftelsen Gotlandsmusiken och Kulturhuset Borgen ekonomisk
förening).
Gotlands kommun

För 2000 redovisades ett överskott på 6,7 mnkr. Nämndernas verksamhet visade
sammantaget ett underskott på 44 mkr i förhållande till budget. De största underskotten uppvisade nämnder med verksamhet inom vård och omsorg (56 mnkr)
men även räddningstjänsten (7,9 mnkr). A n m : Nämndernas egna verksamhetsberättelser ingår under avsnittet ”Kommunens förvaltningar”.
Införande av månadsuppföljning

Arbetsutskottet har föreslagit att månadsuppföljning ska införas. Kommunstyrelsen har genom ordförande och ekonomidirektör tillställt nämnderna anvisningar
om hur detta ska gå till (ledningskontoret 2001 03 27). Den ekonomiska rapporten ska
behandlas av respektive nämnd. Uppgift om vilka åtgärder förvaltningen föreslagit
ska genomföras för att reducera underskotten ska framgå liksom vilka åtgärder
nämnden beslutar genomföra. För åtgärderna ska anges tidplan och ansvarig.
Kommunstyrelsens beslut
•

Nämnderna ska, fr.o.m. april månad 2001, till kommunstyrelsen lämna
månadsuppföljning i enlighet med de anvisningar som upprättats.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Årsredovisningen godkänns.

2001-04-03
Gotlands kommuns
revisorer

Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2000
Vi har granskat kommunens styrelsers och nämnders verksamhet. Granskningen har
utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt
kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning som givit det resultat som
redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse” och därtill bifogade
granskningsrapporter.
Gotlands kommuns revisorer har för 2000 funnit anledning att rikta anmärkning mot
kommunstyrelsen. Vi anser att kommunstyrelsen inte har fullgjort kommunallagens
uppgift att leda och utöva tillsyn över all verksamhet i kommunen på ett tillräckligt
tydligt sätt. Orsaken till detta är följande.
I årsredovisningarna för 1998 och 1999 riktade kommunens revisorer anmärkning
mot kommunstyrelsen. En huvudanledning var att kommunens resultat de bägge
åren visade betydande underskott (-47,8 Mkr 1998 och –59 Mkr 1999). Det samlade
underskotten 1995 – 1999 visade ett negativt resultat motsvarande –317,7 Mkr.
Årsredovisningen för Gotlands kommun avseende år 2000 visar att det ekonomiska
utfallet för kommunen är i balans. Nämndernas ekonomiska utfall jämfört med
budget visar dock ett utfall motsvarande –43,5 Mkr. Revisorerna har genomfört
hearings med samtliga nämnder och styrelser med utgångspunkt från deras
övergripande ansvarsutövande. Det visar sig att följande sju nämnder inte klarar
sina uppdrag som de erhållit från kommunfullmäktige:
• Visby vårdnämnd
• Gotlands södra vårdnämnd
• Gotlands norra vårdnämnd
• Hälso- och sjukvårdsnämnden
• Kommunstyrelsen (räddningstjänsten)

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

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden
• Barn- och utbildningsnämnden
Huvudorsaken till att de fem första nämnderna ovan inte klarar sina uppdrag är att
resurserna inte är anpassade till de uppgifter de åläggs. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har en ekonomi i balans. Resursbristen innebär dock att
nämnden genom prioriteringar måste avstå från lagstadgade insatser. Barn- och
utbildningsnämnden har även de ekonomisk balans, men målsättningarna i
fullmäktiges plan för skolan (skolplanen) har inte fullt ut nåtts.
Vid sidan av detta har vi även kunnat konstatera att budgeten som styrinstrument
uppfattas ha mindre betydelse, vilket mot bakgrund av ovanstående nämnders
budgetöverskridanden inte är tillfredsställande.
Vi har under flera år påtalat behovet av prioriteringar i och mellan verksamheterna
för att nå de nationella och kommunala målen. Vi är för närvarande inne i en
högkonjunktur vilket ger goda ekonomiska förutsättningar. Mot bakgrund av ökade
resursbehov inom bl a äldrevården och sjukvården samt löneutvecklingen är det vår
uppfattning att kommunstyrelsen dels snarast bör initiera en politisk diskussion om
hur de kommunala resurserna ska fördelas i syfte att undvika framtida
budgetöverskridanden och dels förstärka formerna för hur kommunstyrelsen ska
utöva sin uppsiktsplikt.

Ansvarsfrihet
Trots den anmärkning vi riktar mot kommunstyrelsen tillstyrker vi att
kommunfullmäktige beviljar styrelserna, nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2000 års förvaltning.
Visby 2001-04-03
Claes-Göran Nilsson

Börje Lundberg

Jens Pettersson

Bert Dahlström

Arne Hellström

Staffan Bergwall

Lena Eneqvist

Roland Norbäck

Billy Östberg

Granskning av
årsredovisning 2000
för Gotlands kommun

2001-04-03

Jan Ekholm
Lars Åke Claesson
Ramona Numelin
Gertrud Gardelin
Mats Renborn
Siv Dammbro

2001-04-03

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

3

1 SYFTE

4

2 OMFATTNING

4

4 GRANSKNINGSNOTERINGAR

4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
4.3
4.4
4.5

Förvaltningsberättelse
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR BEDÖMNING AV VERKSAMHET OCH EKONOMI
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
KOMMUNENS FÖRVÄNTADE UTVECKLING
INVESTERINGSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET
Resultaträkning
Finansieringsanalys
Balansräkning
Sammanställd redovisning

BILAGA 1 GRANSKNINGSNOTERINGAR TILL BALANSRÄKNINGENS POSTER

2

4
5
6
6
7
9
10
10
11
12
13

Sammanfattande bedömning
Gotlands kommun klarar balanskravet år 2000. Det justerade resultatet är + 5,4 mkr
och vi bedömer att det redovisade balansresultatet är riktigt och att räkenskaperna i
allt väsentligt är rättvisande.
Enligt Rådet för Kommunal Redovisning ska anslutningsavgifter redovisas som en
intäkt i resultaträkningen. Gotlands kommun redovisar anslutningsavgifter om 5,5
mkr som en investeringsinkomst.
De senaste sju åren har nämndernas driftbudgetavvikelser varit negativa. Det tyder
på att nämnderna har svårigheter att kombinera den ekonomiska ramen med styrning
av verksamheten utifrån fullmäktiges uppdrag och gällande lagstiftning. Vår
bedömning är att nämnderna har behov av mer precisa beställningar på sina uppdrag
från fullmäktige alternativt mer resurser.
Den ekonomiska analysen i årsredovisningen ger en bra beskrivning av kommunens
ekonomiska ställning och utveckling de senaste åren. Av förvaltningsberättelserna
framgår dock att sju nämnder inte klarar sitt uppdrag. Dessa är: Gotlands norra
vårdnämnd, Gotlands södra vårdnämnd, Visby vårdnämnd, hälso- och sjukvårdsnämnden, kommunstyrelsen (räddningstjänsten), miljö- och hälsoskyddsnämnden
samt barn- och utbildningsnämnden.
Huvudorsaken till att de fem första nämnderna inte klarar sina uppdrag är att resurserna inte är anpassade till de uppgifter de åläggs. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
har ekonomisk balans. Resursbristen innebär dock att nämnden genom prioriteringar
måste avstå från lagstadgade insatser. Barn- och utbildningsnämnden har även de
ekonomisk balans, men målsättningarna i fullmäktiges plan för skolan (skolplanen)
har inte fullt ut nåtts.
Vi har flera gånger påtalat behovet av prioriteringar i och mellan verksamheterna för
att både nå de nationella och kommunala målen och samtidigt få kommunens ekonomi i balans. I årsredovisningen framgår att planering inom olika områden varit
aktuell, exempelvis förbättringsplan för äldre- och handikappomsorg och folkhälsan.
Under året har fullmäktige även antagit en skolplan. Vi saknar dock en samlad analys av kommunens och koncernens verksamheter som kan bilda underlag för sådana
prioriteringsdiskussioner. De diskussioner som lett fram till kommunens konkurrensutsättningsprogram tangerar möjligen prioriteringsfrågorna men vi efterlyser en
samlad övergripande diskussion kring dessa frågor. Kommunstyrelsens uppgift enligt kommunallagen är bl a att leda och ha tillsyn över all verksamhet i kommunen.
Vi anser inte att den uppgiften fullgjorts på ett tillräckligt tydligt sätt.
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1

Syfte

Granskningen syftar till att pröva om årsredovisningen fyller kravet på rättvisande
räkenskaper. Med rättvisande räkenskaper menas att dessa i allt väsentligt är:
- materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser kommunen)
- formellt rätt (upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen)
- rätt periodiserat (alla inkomster och utgifter avser räkenskapsåret)
Vidare har vi bedömt om årsredovisningen har utformats i enlighet med den kommunala redovisningslagen, KRL.

2

Omfattning

Granskningen av årsredovisningen har omfattat
- förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning)
- resultaträkning
- finansieringsanalys
- balansräkning
- nämndernas förvaltningsberättelser
- sammanställd redovisning
Bilagor och specifikationer till bokslutets olika delar har granskats. Vi har gjort en
avgränsning när det gäller granskning av enskilda poster. För poster över 500.000 kr
har vi granskat underlag och källdokument där vi bedömt det erforderligt.
I granskningen har även kommunens ekonomiska ställning och hur den utvecklas
bedömts.

4
4.1

Granskningsnoteringar
Förvaltningsberättelse

Enligt KRL 4 § 1 skall kommunen upprätta en
förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skall
innehålla en översikt över utvecklingen av kommunens
verksamhet.
Vi har granskat att förvaltningsberättelsen innehåller en informativ och relevant
analys av årets resultat och den ekonomiska ställningen, samt upplysning om:
• förhållanden som är viktiga för bedömning av verksamhet och ekonomi
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•
•
•
•

händelser av väsentlig betydelse
förväntad utveckling
väsentliga personalförhållanden
annat av betydelse för styrning och uppföljning.

4.1.1

Viktiga förhållanden för bedömning av verksamhet och ekonomi

Här har vi granskat följande delar:
Balanskravet. Årets resultat, + 6,7 mkr är justerat med avdrag för realisationsvinster och det justerade resultatet uppgår till +5,4 mkr. Vår uppfattning är att det av
kommunen redovisade balansresultatet är rättvisande.
Relevanta finansiella nyckeltal. Vår uppfattning är att de finansiella nyckeltalen är
väl beskrivna och kommenterade.
Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning. Vår bedömning är
att ekonomin och ställningen är väl analyserad samt att den ger en rättvisande bild.
God ekonomisk hushållning. I 1991 års kommunallag infördes en bestämmelse om
att ”kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Vår uppfattning är att begreppet är flerdimensionellt, dvs att det måste analyseras utifrån ett antal perspektiv, som var för sig måste finnas med i planerings-,
budget- och bokslutsarbetet framöver. De perspektiv vi särskilt vill peka på är:
hFinansiellt perspektiv
hVerksamhetsperspektiv
hPersonalekonomiskt perspektiv
hMiljöperspektiv
hPlaneringsperspektiv
hGenerationsperspektiv
I förvaltningsberättelsen är vissa av ovanstående perspektiv beskrivna, dock under
andra rubriker.
Det finansiella perspektivet är, som nämnts, väl belyst.
Det personalekonomiska perspektivet är tämligen väl beskrivet i förvaltningsberättelsen i termer av kompetensförsörjning och de problem som kommunen står
inför de närmaste åren. Detta gäller inte minst vad avser rekryterings- och chefsfrågor. En av de viktigaste frågorna ur detta perspektiv är att kommunen uppfattas som
en bra arbetsgivare.
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I årsredovisningen återfinns ett avsnitt som handlar om miljöperspektivet. Vår bedömning är att beskrivningen av detta område är bra. De svårigheter som möjligen
kan förutses infinner sig i ett läge då miljökonsekvenser ställs mot ekonomiska realiteter.
Planeringsperspektivet handlar primärt om intern och extern framförhållning. Vi
ser positivt på att årsredovisningen har utvecklats på den här punkten. Olika planer
har presenterats och kommer att presenteras. Inom hälso- och sjukvården pågår
långtgående planering kring processtyrning och prioriteringsproblematik. En förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen har utarbetats, vårdnämndernas organisation kommer att förändrats, en folkhälsorapport har utarbetats.
Generationsperspektivet är egentligen en sammanfattande bedömning av att när
nuvarande generation lämnar över kommunen till nästa skall det ske med vissheten
att det sammantaget är en bra och väl fungerande kommun.
Riskbedömning borgen mm. Kommunens samlade borgensåtaganden uppgår till
ca 677 mkr - en ökning i jämförelse med 1999 med 11 mkr. Av detta belopp avser
635 mkr åtaganden mot kommunens egna eller närstående företag. Vår bedömning
av borgensåtagande är att dessa alltid innebär en risk.

4.1.2

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunens revisorer har genomfört en ansvarsgranskning av alla nämnder/-styrelser i kommunen. En särskild rapport har sammanställts för denna granskning.

4.1.3

Kommunens förväntade utveckling

Beskrivning av hur balanskravet uppfylls. Enligt KRL 4 kap, 4§, finns krav på att
kommunen skall beskriva hur balanskravet uppfylls. Resultatet för 2000 är i balans
och likaså budgeten för år 2001. För att klara balans i framtiden krävs dock fortsatta
effektiviseringar och kanske framförallt tydliga ställningstaganden om vad som är
kommunens kärnverksamhet och vilken verksamhet som kan bedrivas av annan.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Kommunalskatteintäkterna (egna skatteintäkter) är kommunens huvudsakliga inkomstkälla och svarar för 55% av kommunens intäkter. Kommunalskatteintäkter
och statsbidrag svarar för 77% av kommunens samlade intäkter. Avgifter, ersättningar svarar mot 443 mkr och övrigt för 61 mkr. Kommunen kan inte sägas ha någon reell möjlighet att förstärka intäktssidan genom att höja kommunalskatten (fn
32,25 per skattekrona).
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Befolknings- och skattekraftsutveckling (demografi kopplad till efterfrågan på
kommunal service). I förvaltningsberättelsen återfinns ett avsnitt avseende Gotlands befolkning. Det konstateras att befolkningen minskar för sjätte året i rad.
Utveckling på arbetsmarknaden. Detta avsnitt är beskrivet i förvaltningsberättelsen.
Beräknad investeringsnivå och finansiering av dessa. Detta är ett område som
finns väl beskrivet i förvaltningsberättelsen. Målsättningen är att andelen egenfinansierade nettoinvesteringar skall uppgå till 60%. Utfallet för åren 1996-2000 är 74%.
Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av kommunens verksamhet. Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. Nämndernas förvaltningsberättelser har förbättrats på den här
punkten genom att alla redovisar måluppfyllelsen under egen rubrik.

4.1.4

Investeringsredovisning

Förvaltningsberättelsen skall innehålla en samlad bild
av kommunens investeringsverksamhet
Vi har granskat:
•
•
•
•

att investeringsredovisningen visar kommunens totala investeringsverksamhet
att beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med årets bokföring
att jämförelse med tidigare år görs
att avvikelser i förhållande till budget och investeringskalkyler har analyserats
och kommenterats.

Investeringsutgifterna uppgår enligt investeringsrapporten till 206,6 mkr och investeringsinkomsterna till 20,1 mkr. Nettoinvesteringarna blir således 186,5 mkr vilket
innebär en ökad investeringsverksamhet med 32 % jämfört med 1999. Den totala
nettoinvesteringsbudgeten för 2000 uppgick till 337,4 mkr. Överskottet i investeringsbudgeten uppgick till 150,9 mkr.
Enligt redovisningslagen ska förvaltningsberättelsen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. Förvaltningsberättelsen skall innehålla
ett särskilt avsnitt om investeringar. Av redovisningen bör framgå en totalkalkyl för
respektive investering, årets investeringsutgift om det rör sig om fleråriga projekt
samt en prognos för färdigställandet.
Granskningen av investeringsredovisningen visar följande:
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Vid avstämning av totalsumman av budgetbeloppen framkom en differens om 0,5
mkr mot beslut. Vi har inte i detalj granskat att respektive investeringsprojekt har
rätt budgetbelopp.
Bokförda utgifter och inkomster överensstämmer med årsredovisningens uppgifter. I
årsredovisningen redovisas investeringarna per nämnd och per huvudverksamhet.
Däremot finns ingen prognos för färdigställande av fleråriga projekt. Det är också
sparsamt med analyser och kommentarer av budgetavvikelser i nämndernas del av
årsredovisningen.
Finansieringsanalysen innehåller korrekt belopp i jämförelse med investeringsredovisningen.
Det stora överskottet i investeringsbudgeten 150,9 mkr förklaras till stor del av senareläggning av projekt, vilka kommer att tilläggsbudgeteras år 2001. Följande
större överskott finns inom förvaltningarna:
-

ledningskontoret 32,7 mkr (almedalsbiblioteket 28,5 mkr)
tekniska förvaltningen 51,2 mkr (ventilation 4,6 mkr, återställning tippar 5,8
mkr, Visby hamn 4,5 mkr)
kultur- och fritid 3,5 mkr (Solbergabadet 2,7 mkr)
Visby vårdförvaltning 5,8 mkr (äldreboende i Visby 1,5 mkr, verksamhetsanpassning av lokaler 2,6 mkr)
vårdförvaltning Gotland norr 19,2 mkr (Stuxgården 17 mkr)
vårdförvaltning Gotland söder 3,1 mkr (äldreboende 1,4 mkr)
hälso- och sjukvårdsförvaltningen 11,9 mkr (fordonsanskaffning 2,6 mkr,
datoriserad vårddokumentation 2 mkr, försörjning 2,1 mkr)
barn- och utbildningsförvaltningen 19,4 mkr (gymnasieprojektet 9 mkr, Gråboskolan 1,6 mkr, Högbyskolan 2,8 mkr, Tjelvarskolan 1,5 mkr, Terra Nova skolan
2,3 mkr)
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4.1.5

Driftredovisning

Förvaltningsberättelsen skall innehålla en redovisning
över budgetutfallet för den löpande verksamheten.
Vi har granskat att:
•
•
•
•

redovisade kostnader och intäkter överförts riktigt från den systematiska
bokföringen
budgeterade och redovisade kostnader och intäkter redovisas i sammanfattning
att samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och redovisning samt
redovisning föregående år
• jämförelser med tidigare år redovisas
Av kommunala redovisningslagen framgår att förvaltningsberättelsen skall innehålla
en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Driftredovisningen bör innehålla uppgifter om budget och
föregående års utfall. Det är också av intresse att längre tidsserier redovisas.
Granskningen av driftredovisningen visar följande:
Driftredovisningens kostnader och intäkter är rätt överförda från den systematiska
redovisningen.
Samma periodiseringsprinciper gäller för budget och redovisning samt föregående
års årsredovisning.
Jämförelser med tidigare års kostnader och intäkter finns redovisade för respektive
nämnd.
Driftkostnader och intäkter finns i årsredovisningen redovisade i en sammanfattning. Av sammanfattningen framgår att det stora problemet är att nämnderna inte
kan hålla de ekonomiska ramarna utan överskrider budgeten för 2000 med 44 mkr.
Följande verksamheter uppvisar procentuella och beloppsmässigt stora avvikelser:
-

Räddningstjänsten,
Social omsorg, gemensam administration,
Äldre- och handikappomsorg,
Utomlänsvård,
Länssjukvård,
Primärvård,
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16 % eller -7,9 mkr
20 % eller +6,9 mkr
5 % eller -20,5 mkr
16 % eller -8,8 mkr
5 % eller -19,4 mkr
12 % eller -10,8 mkr

4.1.6

Affärsdrivande verksamhet

Av årsredovisningen framgår att koncessionshamnarna Visby och Kappelshamn år
2000 redovisar en vinst om 1,1 mkr (1999 -1,3 mkr). Vatten och Avlopp redovisar
en förlust om 0,5 mkr (1999+ 1,3 mkr).
Renhållningsverksamheten resultat blev +0,2 mkr (1999 –0,7 mkr). Kostnader för
återställning av gamla deponier och grovtippar har påförts årets resultat med 3,8
mkr. Hela åtagandet bedöms uppgå till minst 30 mkr, enligt kommunstyrelsens beslut från 1997. Under 1997 t o m 2000 har 14,8 mkr nedlagts i investeringar som
ligger på avskrivningsplan (10 och 20 år). Ytterligare 5,2 mkr har direktavskrivits på
resultatet (varav 3,8 mkr år 2000). Kommunfullmäktige har i beslut 13 mars 2000
fastställt ny renhållningstaxa och därmed också, enligt underliggande material, att
återställande av deponier och grovtippar inte ska skattefinansieras. Vi anser att det
borde framgå tydligare i årsredovisningen hur stort hela åtagandet är och när man
räknar med att kunna finansiera kostnaderna inom renhållningskollektivet.

4.2

Resultaträkning

Resultaträkningens uppgift är att redovisa samtliga intäkter och kostnader så
att de ger en rättvisande bild av resultatet, dvs hur det egna kapitalet har förändrats under året.
Vi har granskat:
• att resultaträkningen är uppställd enligt KRL
• att verksamhetens intäkter och kostnader enligt driftredovisningen har justerats
korrekt
• att noter finns i tillräcklig omfattning
• att resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat.
Vid granskningen av resultaträkningen har vi konstaterat följande:
Redovisningen av de kommunala avtalspensionerna följer den sk blandmodellen.
Samtliga ingående komponenter redovisas korrekt i resultaträkningens not 7. Den
individuella delen av avtalspensionerna är redovisad som kostnad och kortfristig
skuld inkl löneskatt.
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL.
Justering för interna intäkter och kostnader har skett med 768 mkr. En särskild utredning av de interna posterna har gjorts av KSK Ekonomi och Finans. Utredningen
visar en differens mellan interna kostnader och interna intäkter och en trolig förklaring till denna. Justering av interna poster har skett med utgångspunkt från in10

täkterna. Under år 2001 föreslår vi att man gör en genomgång av de system och rutiner som påverkar den interna redovisningen för att minimera felriskerna. Vi tror
också att det finns behov av en utbildningsinsats i hur bokföringsorder ska konteras
och hur kontoklasserna i redovisningen samverkar inbördes och bildar helheten.
Noter till resultaträkningen finns i tillräcklig omfattning.
Rådet för kommunal redovisning har kommit med en rekommendation om redovisning av skatteintäkter som ska tillämpas senast från räkenskapsåret 2001. Skatteintäkterna för inkomståret ska redovisas som intäkter för det året i kommunens redovisning och man ska använda den uppräkningsfaktor som regeringen fastställer för
beräkningen av avräkningsskuld eller avräkningsfordran. Förfarandet innebär byte
av redovisningsprincip och enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 5 ska den
ackumulerade effekten redovisas som korrigeringspost i ingående eget kapital. Gotlands kommun har valt att avvakta med införandetidpunkten.
4.3

Finansieringsanalys

Finansieringsanalysens uppgift är att beskriva och förklara finansieringen av
investeringarna och förändringen av rörelsekapitalet eller likvida medel.
Vi har granskat:
• att finansieringsanalysen är uppställd enligt god redovisningssed
• att finansieringsanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande uppgifter i
övriga delar av årsredovisningen.
Vid granskningen har vi konstaterat följande:
Finansieringsanalysen är uppställd enligt god redovisningssed och innehållet överensstämmer med uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Noter finns i tillräcklig omfattning. Finansieringsanalysen utmynnar i förändring av rörelsekapitalet, som
har minskat med 55,3 mkr. Vid en jämförelse med uppgifterna i balansräkningen
kan det konstateras att förändringen av rörelsekapitalet är negativ med 202,1 mkr.
Förklaringen är att semesterlöneskulden från år 1999 med 146,7 mkr har klassificerats om från avsättning (1999) till kortfristig skuld år 2000.
Enligt finansieringsanalysen minskar de långfristiga fordringarna med 2,3 mkr och
ökar med 0,1 mkr. Nettoförändringen är därmed 2,2 mkr. Enligt uppgifterna i balansräkningen uppgår nettoförändringen till -2,3 mkr.
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4.4

Balansräkning

Balansräkningens syfte är att beskriva kommunens ekonomiska ställning vid
bokslutstidpunkten och att utgöra en förbindelselänk mellan två redovisningsår.
Vi har granskat:
• att balansräkningen är uppställd enligt KRL
• att samtliga poster medtagits i balansräkningen
• att upptagna tillgångar och skulder existerar, tillhör kommunen och är fullständigt redovisade
• att tillgångar och skulder har värderats enligt principerna i KRL
• att föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser
• att specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning.
Vid granskningen har vi konstaterat följande:
Balansräkningen är uppställd enligt KRL. Benämningen av posterna i balansräkningen överensstämmer med KRL kap 5 § 2.
Fr o m denna årsredovisning redovisas löneskatt på pensionsavsättningar, vilket
innebar byte av redovisningsprincip och därmed att kostnader för åren före 2000
reglerats mot eget kapital.
Vi har granskat att föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser samt att specifikationer finns till alla balansposter. För enstaka balansposter saknas specifikation, se bilaga 1. Många specifikationer är fortfarande
bristfälliga; det saknas underlag eller hänvisning till var grundmaterial finns.
Vid bedömningen av posternas värde har vi funnit att det fortfarande finns fordringar som är interna och att det finns bidragsfordringar som kan anses osäkra.
Interna fordringar uppgår till totalt 800 tkr.
Utlämnade anslagstäckta lån till föreningar upptas som en långfristig fordran med
14,2 mkr. Lånefordran till föreningarna måste i de flesta fall betraktas som osäker
och borde därför ej redovisas som en tillgång i kommunens balansräkning.
I många fall när det gäller interimsposter har bokföring av fordran eller skuld skett
med bokföringsorder utan underlag. För att kunna värdera posten måste det finnas
någon form av underlag eller annan upplysning om hur posten har beräknats. Vi kan
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också konstatera bristfälliga kunskaper om hur man använder debet och kredit i
olika kontoklasser.
Detaljerade granskningsnoteringar redovisas i bilaga 1.

4.5

Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningens syfte är att ge en sammanfattande bild av
kommunens ekonomiska ställning och åtaganden.
Vi har granskat:
•
•
•
•
•
•

att den sammanställda redovisningen är uppställd enligt god redovisningssed
att den sammanställda redovisningen omfattar samtliga kommunens företag
att konsolideringen omfattar de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande
att proportionell konsolideringsmetod tillämpas vid konsolideringen
att beloppen överensstämmer mellan den sammanställda redovisningen och de
ingående företagens redovisningar
att interna poster mellan kommunen och företagen har eliminerats i allt väsentligt

Allmänt
Den sammanställda redovisningen ingår som en del i kommunens årsredovisning
och för år 2000 redovisas ett positivt resultat med 15,2 mkr vilket är en förbättring
jämfört med 1999 (- 53,2 mkr). Den sammanställda redovisningen är tillräckligt
dokumenterad med underlag som redovisar hur konsolideringen och elimineringar
gjorts. Den sammanställda redovisningens innehåll berörs också av de kommentarer
som redovisats för granskningen av kommunen, eftersom kommunen är modern.
Kommentarerna för granskningen av kommunens årsredovisning kommer inte att
upprepas i detta avsnitt.
Granskningen visar att den sammanställda redovisningen är upprättad i enlighet
redovisningslagens krav (kapitel 8).
Koncernkonsolidering
Den sammanställda redovisningen uppfyller i stort syftet med att ge en bild av
kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Proportionell konsolideringsmetod har tillämpats vid konsolideringen och för de företag som konsoliderats torde
redovisningen i allt väsentligt vara rättvisande, utifrån hur deras årsredovisningar
ser ut.
Enligt koncernbegreppet ska koncernen Gotlands kommun omfatta aktiebolag, stiftelser och föreningar i vilka kommunen har ett bestämmande eller betydande inflytande. Med betydande inflytande avses de fall där kommunens röstandel överstiger
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20%. För första året har ALMI Företagspartner AB lyfts in i den sammanställda redovisningen år 2000. Gotlands kommun äger 49 % av aktierna.
Granskningsnoteringar
Underlaget till den sammanställda redovisning inklusive ingående företags
årsredovisningar har granskats. Följande noteringar har gjorts utifrån genomförd
granskning:
• Förändringen av eget kapital 2000 är ej i överensstämmande vid en jämförelse
mellan resultat- och balansräkning. Enligt resultaträkningen är förändringen 15,2
mkr och enligt balansräkningen 17,8 mkr vilket är en differens med 2,6 mkr.
• Ingående eget kapital år 2000 uppgår till 1475,7 mkr inklusive Almi. Enligt underlaget till konsolideringen är det egna kapitalet endast 1474,2 mkr vilket är en
differens med 1,5 mkr.
• Enligt finansieringsanalysen har rörelsekapitalet förändrats med 90,1 mkr. Enligt
balansräkningens uppgifter är förändringen 88,2 mkr vilket är en differens med
1,9 mkr.
• I den sammanställda resultaträkningen är verksamhetens intäkter upptagna med
1120,8 mkr. I underlaget är beloppet 1121,6 mkr.
• Gotlandshems kostnader för el på totalt 33,3 mkr inkluderar moms vilket kommer att justeras.
• Eliminering av kostnader och intäkter visar att uppgifterna om interna mellanhavanden inte stämmer fullt ut. Som exempel anger Gotlandshem att kostnader för
GEAB:s tjänster uppgår till 33,9 mkr, inklusive moms. GEAB har inte redovisat
vilka intäkter som influtit från Gotlandshem.
• Mindre avvikelser finns i elimineringarna av kostnader och intäkter. Tex så skall
interna kostnader Gotlands kommun elimineras med 21 824 tkr. Enligt utskriven
rapport har 22 149 tkr eliminerats.
• Elimineringarna av eget kapital inom koncernen är gjord med totalt 52,8 mkr.
Enligt underlaget är beloppet endast 52,3 mkr och förklaringen är att föreningshuset Borgen saknas (480 tkr).
Elimineringarna är numrerade i upprättad kalkylmodell. Inför kommande årsredovisning bör underlaget numreras så att avstämningen underlättas.
Granskningen visar att interna poster mellan kommunen och företagen har eliminerats i allt väsentligt. I underlaget för den sammanställda redovisningen redovisas
förvärvsanalyser för det interna aktieinnehavet.

14

Bilaga 1 Granskningsnoteringar till balansräkningens poster
Bilagor/specifikationer saknas till följande konton:
- 111425-111426 (Länsvårdnämnden netto –54 tkr)
- 111612 (Lab i tandvård –107 tkr)
- 14750 (Fordran Hjälpmedelscentralen –48 tkr)
- 229503-229546, 229803 (11 konton med sammanlagt saldo på 60
tkr avseende trivselkassor od på vissa förvaltningar).
- 24551, 24554, 24555 (avser tillgodohavanden Nordbanken på
sammanlagt 94 tkr)
- 24752, 24753 (Kommunvaror externt och PR-artiklar externt om
sammanlagt netto 55 tkr)

Anläggningstillgångar

UB

IB

2 599,1 mkr

2 557,5 mkr

Posten består av
Fastigheter och inventarier
2 407,5 mkr
Pågående investeringar
110,1 mkr
Finansiella anläggningstillgångar 81,5 mkr
Inkomster för anslutningsavgifter för vatten och avlopp redovisas med
5,5 mkr. Enligt god redovisningssed ska anslutningsavgifter redovisas
som intäkter i resultaträkningen.
I investeringsinkomsterna ingår försäljningar av anläggningar. Ett vite
om 96 tkr borde ha redovisats som intäkt i resultaträkningen.
Bland försäljningsinkomsterna finns objekt som inte var redovisade i
anläggningsregistret.
I investeringsinkomster ingår också två negativa värden på 157 tkr
som är felaktigt bokförda.
Anläggningsregister
Anläggningsregistret är avstämt mot huvudboken och samtliga anläggningsvärden stämmer överens med bokfört värde i huvudboken.
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Rapporten som redovisar årets utgifter, inkomster och avskrivningar
bör kompletteras med årets justeringar och försäljningar för att underlätta avstämning av anläggningsregistret.
Anläggningsregistret innehåller negativa värden beroende bl a på fastighetsförsäljningar samt kommunens sätt att redovisa anläggningsavgifter.
Avskrivningar
Avskrivningarna utgör planenliga avskrivningar och uppgår i resultaträkningen till totalt 138,7 mkr. Resultaträkningens avskrivningar
stämmer överens med anläggningsregistret och kontot i huvudboken.
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar och medlemsbevis är upptaget med 505 tkr och har värdemässigt ej förändrats i huvudboken.
Långfristiga fordringar består av följande poster:
Lån Visby föreningshus
Gotlands Industrihus
Utlämnade anslagstäckta lån
Anslutningsavgifter
Deponerade medel

6000 tkr
4428 tkr
14235 tkr
519 tkr
79 tkr

Det bokförda värdet för långfristiga fordringar har minskat jämfört
med årsredovisning 1999. Fordran på Visby föreningshus har minskat
med 500 tkr och på GIHAB har minskat med 974 tkr. Fordringar för
anslutningsavgifter har minskat med 270 tkr.
Utlämnade anslagstäckta lån till föreningar mm är i regel ränte- och
amorteringsfria under sin löptid. Det bokförda värdet har minskat med
627 tkr jämfört med 1999. Enligt god redovisningssed skall osäker
fordran ej tas upp som tillgång i kommunens balansräkning. Lånefordran till föreningar måste i de flesta fall betraktas som osäker och borde
därför ej redovisas som tillgång i kommunens balansräkning.
Lån för anslutningsavgifter kan beviljas upp till 10 år. Balansposten
uppgår till 519 tkr.
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Omsättningstillgångar

314,4 mkr

247,6 mkr

Förråd
För samtliga förråd har inventering gjorts och för alla, utom Lövsta är
inventeringen undertecknad av två personer. Enligt bilagorna är lagret
upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet eller återanskaffningsvärdet. Hjälpmedelsförrådet har sedan 1998 haft en stor differens
mellan bokfört värde och inventerat värde. Under år 2000 utreddes
orsakerna och justering (ökning) av bokfört värde har gjorts med 2,3
mkr, vilket påverkat resultatet positivt med samma belopp.
Kortfristiga fordringar
Interimsfordringar
Interimsfordringarna består av förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter, kortfristig del av utlämnade lån samt Ludvikamoms. Den
största posten avser slutavräkningen på kommunalskatt avseende inkomståret 1999 om 64,4 mkr. Vidare finns en fordran på försäkringskassan för kommunens del av SOCSAM-projektets kostnader under
åren 1998-1999. Beloppet uppgår till 10,6 mkr och fordran bedöms
som säker.
En post om 437 tkr avser inköp av utrustning till Säveprojektet som
borde belastat investeringsredovisningen 2000.
I flera fall är underlaget bristfälligt och försvårar en värdering av posten. Alla interimsposter är inte reglerade per 2001-03-14.
Konto 1110 Hyror
Förskottsinbetalda hyror uppgick till 3 072 tkr och hyresfordringarna
uppgår till 76 tkr. Kontot är avstämt mot underlag.
Konto 111102 äldreomsorg
Inom äldreomsorgen uppbokas fordringar för avgifter i (försystemet
Devis) med totalt 4 899 tkr. Av den totala fordran hänförs 4 768 tkr
till år 2000. December månads avgifter förfaller till betalning 010131.
Rapport ur restlängden visar att beloppet stämmer.
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Konto 111103 barnomsorg
Inom barnomsorgen uppbokas fordringar för avgifter inom barnomsorgen (försystemet Devis) med totalt 2 633 tkr vilket är 507 tkr mer
än föregående års bokslut. Beloppet är avstämt mot restlängd.
Konto 111201 Konsumtionsavgifter
Fordran för konsumtionsavgifter uppgår till totalt 24 653 tkr vilket
stämts av mot underlag för kundfordringar.
Konto 111501 Allmän fakturering
Fordran för allmänfakturering upptas med totalt 17 038 tkr vilket är
avstämt mot underlag. Totalt 857 tkr av fordran kan hänföras till åren
1995-99.
Konto 111502 Slutenvårdsavgifter
Fordran för slutenvårdsavgifter upptas med 1 861 tkr varav 457 tkr är
äldre än ett år. Beloppet är avstämt mot underlag.
Konto 1232 EU-bidrag mål 5b mm
Totalt upptas 1 838 tkr varav 748 tkr avser fordran på EUs strukturfond mål 5b och 641 tkr Anslaget för allmänna regionalpolitiska åtgärder. EU-bidragen är svåra att värdera. Det finns alltid en viss risk
att hela bidraget inte faller ut när regionala och centrala instanser gjort
sina prövningar.
Konto 1233 Stb läkemedelsreformen
Fordran upptas med totalt 8,7 mkr avseende ersättning för läkemedelsförmånens kostnader år 2000. Fordran avser december månad vilket
utbetalas i februari 2001.
Konto2476 Interna arbeten Gatukontoret
Fordringar avseende arbeten inom Gatukontoret upptas med 167 tkr
vilket inte är tillåtet. Balansräkningen får ej innehålla interna händelser.
Konto2477 Interna arbeten Arbetsorderprojekt
Fordringar avseende interna arbetsorderprojekt upptas med 639 tkr.
Balansräkningen får ej innehålla interna händelser.
Kundfordringar
Någon åldersanalys över utestående kundfordringar per 2000-12-31
har inte gjorts.
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Kassa och bank
Likvidkontona är avstämda mot engagemangsuppgifter och kompletterande underlag för in- och utbetalningar per årsskiftet.
Konto 1011 förskottskassor är avstämd mot huvudbok. Noteras kan att
kassor finns utställda på personer som har slutat sin anställning vid
kommunen. Enligt kommunens regler för förskotts- och växelkassor
ska utställda kassor avslutas vid anställningens upphörande.

Eget kapital

1 357,7 mkr

1 380,5 mkr

+6,7 mkr

-59,0 mkr

Varav årets resultat

Förvaltningarnas del av det egna kapitalet fördelade sig 2000-12-31
enligt följande:

Ledningskontoret
Konsult- och servicekontoret
Fastighetskontoret
Tekniska nämnden
Stadsarkitektkontoret
Kultur- och fritidskontoret
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Räddningstjänsten
Folkhögskolan
Västerbyhemmet
Vårdförvaltningarna gemensamt
Gotlands norra vårdförvaltning
Gotlands södra vårdförvaltning
Hälso & sjukvård
Barn- och utbildningsförvaltningen
Gatukontoret
Hamnar
VA
Renhållning
Summa

Eget kapital Eget kapital
2000-12-31 1999-12-31
11 170 tkr
14 046 tkr
21 901 tkr
19 601 tkr
6 869 tkr
4 228 tkr
-498 tkr
-353 tkr
2 692 tkr
2 068 tkr
3 998 tkr
3 206 tkr
385 tkr
629 tkr
-10 829 tkr
-8 522 tkr
941 tkr
935 tkr
- 4 096 tkr
-3 346 tkr
-31 396 tkr
-21 299 tkr
-24 611 tkr
-9 956 tkr

-15 131 tkr
-18 075 tkr
-17 054 tkr
-4 985 tkr

-72 140 tkr
12 919 tkr
3 968 tkr
2 814 tkr
-3 184 tkr
-110 622 tkr

-65 060 tkr
10 769 tkr
5 279 tkr
1 494 tkr
-2 457 tkr
-72 728 tkr
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Avsättningar

172,6 mkr

282,0 mkr

Avsättning för pensioner
Enligt uppgift från KPA är den utgående skulden inkl säskild löneskatt
1 823,4 mkr vilket också sammantaget finns upptaget i årsredovisningen. Enligt de nya principerna för redovisning av pensionsförmåner
återfinns förmåner intjänade före år 1998 som ansvarsförbindelse (1
666,8 mkr). Årets intjänade förmåner redovisas i balansräkning som
avsättning till pensioner (126,5 mkr).
Den individuella delen beräknades till 57,7 mkr inkl särskild löneskatt
och trots att rekommenderad uppräkning med 3 % gjordes slutade
fakturan på ungefär 2,5 mkr mer. Det innebär att resultatet för innevarande år kommer att belastas med mellanskillnaden.
Andra avsättningar
Balansposten avser ersättningsreserv för anmälda ersättningsbara skador (LÖF) med 16 mkr och särskild löneskatt på pensionsavsättningar
med 30,5 mkr.
Semesterlöneskulden redovisas fr o m 2000 som kortfristig skuld, vilket överensstämmer med god redovisningssed.

Långfristiga skulder

811,2 mkr

839,4 mkr

Under 2000 har nya lån om 50 mkr upptagits. Amortering och lösen av
lån har minskat skulden med 28,2 mkr.

Kortfristiga skulder

572,1 mkr

303,2 mkr

I balansposten redovisas avräkningsskulder Gotlandshem, leverantörsskulder, kortfristig del av anläggningslån, redovisad moms för affärsdrivande verksamhet, avräkning hemdatorer mm, löneskatt mm. Posterna är avstämda mot underlag.
För avräkning hemdatorer upptas 2,1 mkr som avser löneavdrag gjorda
i november och december och där fakturor till dataföretagen ska
betalas år 2001.
Semesterlöneskulden och skulden för okompenserad mertid har ökat
och motsvarar ca 470 tjänster. Skulden för jourkompensation läkare
har också ökat och motsvarar ca 11 tjänster
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När det gäller förmedlingsmedel med hjälp av systemet Procapita konstaterar vi att även i år hänvisar förvaltningarna till problem med att få
fram saldorapporter.
Fordran avseende försäkringssskador omfattar fem projekt om tillsammans 1,4 mkr.
Garantiåtgärder redovisas med 893 tkr och har ökat med tillkommande
objekt 2000. Samtidigt har objekt för tiden 1997-1998 avslutats.
För garantiåtgärder för investeringsprojekt avstätts vid slutredovisning
av objekt 1% av investeringsutgiften till kontot för garantiåtgärder för
att tas i anspråk för eventuella garantiåtgärder under garantitiden.
Interimsskulder består av utgiftsrester och inkomstförskott. I flera fall
är underlaget bristfälligt och försvårar en värdering av posten. Alla
poster är inte reglerade per 2001-03-14.
Bland interimsskulderna märks 670 tkr som avser återbetalning av ej
utnyttjat statsbidrag Folkhögskolan. Posten är bokförd som en kostnad
och ej som en reducerad intäkt, vilket innebär att omslutningen för
förvaltningen blir motsvarande för hög.
Övriga poster är i huvudsak externa bidrag som erhållits under 2000
och som avser budgetår 00/01 eller att bidrag erhållits för projekt som
pågår över flera år. Vi anser att av bilagan eller annat grundmaterial
som bifogas bilagan ska framgå för varje projekt, tidpunkten för totalt
erhållna projektmedel och varifrån medlen erhållits, tidpunkt för slutredovisning, hur mycket medel som har disponerats under dels tidigare
och dels redovisningsåret samt orsaken till att medlen överförs till
kommande år. Det är nu tredje år vi påtalar samma sak och endast små
och få förbättringar har gjorts.

Ställda panter och ansvarsförbindelser (not 10)
Summa ansvarsförbindelser uppgår i årsredovisningen till 2 344,1
mkr, vilket är en ökning med 342,2 mkr. Det är i huvudsak löneskatt
på pensionsförpliktelser som har tillkommit.
Ställda panter 0 kr
Kommunen har enligt uppgift inte några belånade fastighetsinteckningar.
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Borgensförbindelser 677,3 mkr
Bilagans utformning följer referensgruppens förslag, dvs i bilagan ingår paragraf och datum för borgensbeslutet och ursprungligt lånebelopp. Beloppet har ökat med 11,8 mkr vari bl a ryms en utökad borgensförbindelse för Gotlands Indsutrihus AB från 7,1 mkr till 22 mkr.
Borgensåtaganden mot kommunens egna eller närstående företag uppgår till 634,6 mkr, varav AB Gotlandshem 575 mkr.
I årsredovisningen kommenteras borgensåtagandena kortfattat. Någon
egentlig riskanalys avseende kommunens borgensåtaganden görs inte.
Pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 1 666,8 mkr
Som ansvarsförbindelse redovisas fr o m 1998 hela den pensionsförpliktelse som avser tid intjänad före år 1998. Beloppet kommer så
småningom att minska i takt med att pensionsutbetalningar görs.
Dessutom skall information ges i årsredovisningen avseende pensionsåtaganden vid visstidsförordnanden. Sådan information lämnas i personalredovisningen och hänvisning finns i not 10 till balansräkningen.
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Lars Åke Claesson
Ramona Numelin

Komrev AB
• 621 81 Visby • Tel 0498-26 93 96 • Fax 0498-26 93 64
E-post: info@komrev.se • Hemsida: www.komrev.se
Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm, A-län • Org.nr 556030-3827
2001-04-09

Innehållsförteckning
1

SAMMANFATTNING

3

2

BAKGRUND

4

3

SYFTE OCH METOD

4

4

RESULTAT

5

4.1

Folkhögskolan

5

4.2

Kultur och fritidsnämnden

6

4.3

Västerbyhemmet

7

4.4

Barn- och utbildningsnämnden

7

4.5

Gotlands södra vårdnämnd

8

4.6

Visby vårdnämnd

9

4.7

Gotlands norra vårdnämnd

10

4.8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

11

4.9

Hälso- och sjukvårdsnämnden

11

4.10

Byggnadsnämnden

12

4.11

Tekniska nämnden

13

4.12

Kommunstyrelsen

14

2
2001-04-09

1

Sammanfattning

Granskningens syfte har varit att utifrån tre huvudfrågor ge revisorerna en
övergripande bild hur väl nämnderna klarar sitt åtagande. Huvudfrågorna i
granskningen är följande:
• Hur ser uppdraget från fullmäktige ut och hur tolkas det?
• Kontrollen inom nämnden under året, dvs hur leder och styr nämnden?
• Hur återrapporterar nämnden uppdragets fullgörande/uppdragets resultat
till fullmäktige?
Granskningen visar att sju av nämnderna inte klarar att uppnå sitt uppdrag
som givits av fullmäktige. Dessa är:
• Visby vårdnämnd
• Gotlands södra vårdnämnd
• Gotlands norra vårdnämnd
• Hälso- och sjukvårdsnämnden
• Kommunstyrelsen (räddningstjänsten)
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden
• Barn- och utbildningsnämnden
Huvudorsaken till att de fem första nämnderna ovan inte klarar sina uppdrag är att resurserna inte är anpassade till de uppgifter de åläggs. Miljöoch hälsoskyddsnämnden har ekonomisk balans. Resursbristen innebär
dock att nämnden genom prioriteringar måste avstå från lagstadgade insatser. Barn- och utbildningsnämnden har även de ekonomisk balans, men
målsättningarna i fullmäktiges plan för skolan (skolplanen) har inte fullt ut
nåtts.
Dessutom har vi i granskningen kunnat konstatera att budgeten får en allt
mindre styrningsförmåga. I allt högre utsträckning struntar verksamheterna
i budgeten. Detta är något vi från revisionen varnat för under flera år och vi
ser tydligt att flera verksamheter nu befinner sig i denna situation.
Den hårt ansträngda ekonomin, svårigheter att rekrytera personal inom allt
fler yrkesgrupper, utarbetade chefer och medarbetare är en del av den beskrivning vi tagit del av inom ramen för vår granskning. Särskilt alarmerande är situationen inom äldreomsorgen. Problemen finns dock även inom
andra verksamheter, exempelvis grundskolan.
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2

Bakgrund

Kommunrevisionsutredningen som lades fram 1999 och propositionen ”En
stärkt kommunal revision” har lett till en ny lagstiftning för den kommunala
revisionen från år 2000. Som en följd av detta har landstings- och kommunförbunden tillsammans gett ut en ny dokumentation av God revisionssed i
kommunal verksamhet.
En grundläggande tanke i den nya lagstiftningen är att revisionen skall
granska all verksamhet varje år. Avsikten är att årligen stämma av hur väl
respektive granskningsobjekt (styrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar
och ledamöter i dessa) har fullgjort sin uppgift:
”Om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den
interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.”
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Syfte och metod

Granskningen har haft följande syfte: att ge kommunens revisorer ett viktigt
översiktligt underlag i deras prövning av den verksamhet som bedrivits under år 2000. Granskningens resultat utgör därmed en del i frågeställningen
om beviljande eller avstyrkande av ansvarsfrihet.
Granskningen har genomförts i form av en hearing med respektive styrelse/nämnd. Vid varje sammanträffande har arbetsformen varit dialogen. Revisorerna har för varje styrelse/nämnd tagit del av aktuella reglementen,
delårsrapporterna för år 2000 samt verksamhetsberättelserna.
Följande personer kallades från respektive nämnd: ordförande, vice ordförande samt förvaltningschef. Kommunens nio revisorer har deltagit enligt
det rotelsystem som finns (tre revisorer per rotel):
Rotel 1:
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Rotel 2:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Vårdnämnderna
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Västerbyhemmet
Rotel 3:
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Folkhögskolestyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
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Det huvudfrågeställningar som behandlats vid respektive hearing har varit:
• Hur ser uppdraget från fullmäktige ut och hur tolkas det?
• Kontrollen inom nämnden under året, dvs hur leder och styr nämnden?
• Hur återrapporterar nämnden uppdragets fullgörande/uppdragets resultat
till fullmäktige?

4

Resultat

Nedan beskrivs resultaten från respektive styrelse/nämnd. Rubriksättningen
följer de huvudfrågor som diskuterats vid respektive hearing.

4.1

Folkhögskolan

Uppdraget från kommunfullmäktige
Uppdraget från fullmäktige regleras i reglementet och via inriktningsmål.
Utifrån reglementet, som ger en tämligen grov inriktning av den undervisning som ska bedrivas, beslutar styrelsen vilka specifika utbildningar som
skall genomföras.
Kontrollen inom nämnden under året
Från Folkbildningsrådet finns kvantitativa mål, dvs deltagarveckor översatta i statsbidrag. Folkhögskoleförordningen styr också verksamheten.
Verksamheten bygger på att utifrån kursutbudet försöka attrahera så många
studerande som möjligt (ofta i konkurrens med andra läroanstalter). Arbetsmarknaden (hög- och lågkonjunktur) påverkar antalet studerande. Ca
0,5 Mkr kommer att betalas tillbaka till staten pga att antalet deltagarveckor
inte uppgick till beräknat (skuldfört i bokslutet).
Styrelsen har regelbunden uppföljning, relativt lätt att anpassa kostnader
och intäkter.
Återrapportering av uppdragets fullgörande till fullmäktige
Sker i form av delårsrapportering och bokslut. Styrelsen har fullgjort sitt
uppdrag inom givna ramar.
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4.2

Kultur och fritidsnämnden

Uppdraget från kommunfullmäktige
Mångfacetterad verksamhet, relativt detaljerat reglemente.
Kontrollen inom nämnden under året
Även inriktningsmån, vision 2010 och regionala utvecklingsplanen styr.
Nämnden har regelbunden uppföljning av ekonomin och verksamheten.
Nämnden ger bidrag till många föreningar (stimulera verksamheten). Regler
för ungdoms- och idrottsföreningar är entydiga. Svårare med kulturföreningar. Kontinuerliga möten med föreningarna inom idrott och kultur.
Stöttar även blivande föreningar med t ex startpaket. Ger även ut en föreningskatalog (en av de tjockaste i landet).
Samarbete med studieförbund, hembygdsföreningar, konstkommittén samt
med idrottsföreningar och skolan vid utnyttjande av hallar.
Nämnden genomförde ett brukarseminarium på Suderbys i januari 2000.
Brukarsynpunkter är mycket viktiga.
Det finns ett investeringsbehov på ”gårdsmuséer” typ Bottarve och Vike
minnesgård. Nämnden kommer att föreslå användning av det egna kapitalet
för att investera i dessa.
Konkurrensutsättning: Föreningsdrift av idrottsanläggningar är vanligt förekommande. Ett av inomhusbaden ska ut på anbud. Eventuellt även ishallen.
Solbergabadets investeringsanslag till utrustning ej utnyttjat. Intäktsöverskott om 2,5 Mkr ej kommenterat tillfredsställande.
Återrapportering av uppdragets fullgörande till fullmäktige
Delårsrapporterna och bokslutet rapporteras till fullmäktige. Komrevs uppfattning är att nämnden har god kontroll och styrning och att uppdraget
fullgörs. Styrelsen är väl insatt i verksamheten.
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4.3

Västerbyhemmet

Uppdraget från kommunfullmäktige
Uppdraget regleras i reglementet samt via inriktningsmål. Att ge en bra
missbruksvård för gotlänningar (bredda med fastlänningar) samt att ha en
ekonomisk balans.
Kontrollen inom nämnden under året
Verksamhetens målgrupper har under åren förändrats radikalt. Beslut om
verksamhetens inriktning och målgrupper beslutas av styrelsen. För närvarande är målgruppen främst blandmissbrukare 20-30 år. Under senare år har
inslagen av kriminalitet samt psykiatriska störningar ökat.
Verksamheten går från behandling på Västerbyhemmet till mindre satelliter.
Det finns en konflikt mellan Stockholms stad som är en stor och dominerande kund som vill styra verksamheten efter sina behov. Dessutom har
Stockholm pressat priserna i nuvarande avtal i oönskad omfattning. Stockholm har sänt klienter som visat sig vara tunga heroinmissbrukare. Detta är
inte acceptabelt och har föranlett Västerby att göra noggranna utredningar
innan man tar emot personer.
Styrelsen sammanträder 4 gånger per år och får uppföljningar av verksamhet, ekonomi och omvärldsbeskrivningar.
Samarbetet och dialogen med avdra vårdintressenter på Gotland har utvecklats positivt under senare år (vårdförvaltningar, sjukvård, psykiatri).
Återrapportering av uppdragets fullgörande till fullmäktige
Delårsrapporter och bokslut rapporteras till fullmäktige. Komrevs uppfattning är att styrelsen är väl insatt i verksamheten och att uppdraget fullföljs
inom givna ramar.

4.4

Barn- och utbildningsnämnden

Uppdraget från kommunfullmäktige
Uppdraget är reglerat i reglementet och i skolplanen. En av svårigheterna
har varit att balansera nationella mål och kommunala mål. Exempelvis läroplanens mål att alla skall uppnå godkända betyg med det kommunala målet
att 94% ska vara godkända (utifrån tillgängliga resurser). Skolplanen är ett
politiskt dokument.

7
2001-04-09

Kontrollen inom nämnden under året
Nämnden styr och följer upp verksamheten utifrån skolplanen. Man har
regelbundna sammanträden där återrapportering sker av verksamheten och
ekonomin.
Man diskuterar inom förvaltningen att komplettera betygen med omdömen,
t ex Kalle är en duktig murare.
95% av de ekonomiska flödena är prissatta genom ett à-prissystem. Månadsrapportering med åtgärdsplaner. Avlämningsmöten för distrikten/motsvarande. Vid varje sammanträde finns en balanslista med vilka
uppdrag BUF jobbar med.
Det pågår många utvärderingar, bl a kvalitetsarbetet som ska rapporteras till
skolverket för läsåret 00/01.
Stor osäkerhet inför budgetåret 2001. Läraravtalet, elevutvecklingen inom
särskolan och gymnasieskolan, underhållsbehov, anpassningsärenden.
Återrapportering av uppdragets fullgörande till fullmäktige
Rapportering av delårsrapporter och bokslut till fullmäktige. Komrev anser
att nämndens är väl insatt i verksamheten. För första gången under ganska
många år är verksamheten i ekonomisk balans!!! Verksamheten har trots
förbättrade verksamhetsresultat inte klarat att leva upp till fullmäktiges plan
för skolan i alla delar (skolplanen).

4.5

Gotlands södra vårdnämnd

Uppdraget från kommunfullmäktige
Uppdraget finns beskrivet i reglementet och i inriktningsmålen.
Kontrollen inom nämnden under året
Möjligheten för nämnden att styra verksamheten är starkt begränsad p.g.a.
att den i mycket stor utsträckning styrs av tvingande lagstiftning. Detta
faktum kombinerat med en orealistisk budget gör uppdraget omöjligt att
uppnå. Alla inblandade parter visste detta redan vid ingången av 2000.
Möjligheten att påverka den ekonomiska situationen är således mycket begränsad.
Nämnden får månadsvisa uppföljningar av ekonomin och verksamheten.
Den verksamhet som i högre grad än andra varit påverkbar i ekonomiskt
hänseende har varit primärvården. Åtgärdsförslag har också diskuterats. Vid
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halvårsskiftet flyttades dock primärvården över till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Det är främst äldreomsorgen med dessa ökade resursbehov som inger farhågor inför framtiden.
Inga tecken finns att nämndens verksamhet kommer att balansera ekonomiskt 2001. Snarare är det så att det blir ett underskott även detta år.
Återrapportering av uppdragets fullgörande till fullmäktige
Återrapportering sker i delårsrapporter och bokslut till fullmäktige. Komrev
anser att nämnden inte klarar att uppfylla sitt uppdrag eftersom man inte
håller sig inom de resurser som finns anslagna (budgeterade medel är otillräckliga). Kommunstyrelsen måste därför verka för att antingen tillskjuta
ytterligare medel eller att sänka målsättningarna.

4.6

Visby vårdnämnd

Uppdraget från kommunfullmäktige
Uppdraget är reglerat i reglementet och i inriktningsmålen.
Kontrollen inom nämnden under året
Möjligheten för nämnden att styra verksamheten är starkt begränsad p.g.a.
att den i mycket stor utsträckning styrs av tvingande lagstiftning. Detta
faktum kombinerat med en orealistisk budget gör uppdraget omöjligt att
uppnå. Alla inblandade parter visste detta redan vid ingången av 2000.
Möjligheten att påverka den ekonomiska situationen är således mycket begränsad.
Det är främst äldreomsorgen med dessa ökade resursbehov som inger farhågor inför framtiden. Äldreomsorgen är den verksamhet som är mest i
obalans både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. De särskilda boendena
måste åtgärdas (rustas upp eller byggas nya), svårigheter att rekrytera personal mm är särskilda problem inom detta område. Dessutom måste Gotlands kommun framstå som en bra arbetsgivare, något som ställer ytterligare krav.
Inga tecken finns att nämndens verksamhet kommer att balansera ekonomiskt 2001. Snarare är det så att det blir ett underskott även detta år.
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Diskussioner pågår inom nämnden avseende konkurrensutsättningen. Från
revisionens sida framfördes att den kommunala insynen i företag som erhåller entreprenader är väsentlig och att revisorerna kommer att följa detta.
Återrapportering av uppdragets fullgörande till fullmäktige
Återrapportering sker i delårsrapporter och bokslut till fullmäktige. Komrev
anser att nämnden inte klarar att uppfylla sitt uppdrag eftersom man inte
håller sig inom de resurser som finns anslagna (budgeterade medel är otillräckliga). Kommunstyrelsen måste därför verka för att antingen tillskjuta
ytterligare medel eller att sänka målsättningarna.

4.7

Gotlands norra vårdnämnd

Uppdraget från kommunfullmäktige
Uppdraget är reglerat i reglementet och i inriktningsmålen.
Kontrollen inom nämnden under året
Möjligheten för nämnden att styra verksamheten är starkt begränsad p.g.a.
att den i mycket stor utsträckning styrs av tvingande lagstiftning. Detta
faktum kombinerat med en orealistisk budget gör uppdraget omöjligt att
uppnå. Alla inblandade parter visste detta redan vid ingången av 2000.
Möjligheten att påverka den ekonomiska situationen är således mycket begränsad.
Gotlands norra vårdnämnd redovisar det högsta sjuktalet i kommunen.
Nämnden har i flera år påtalat att personaldimensioneringen inom äldreomsorgen är lägre på norra Gotland jämfört med övriga vårdnämnder. Detta
har bland annat resulterat i att nämnden anställt ytterligare personal utöver
budget under året.
Även på norra Gotland är det stora orosmolnet äldreomsorgen med dessa
ökade behov framöver. Detta gäller, liksom för övriga Gotland, lokaler och
personal.
Återrapportering av uppdragets fullgörande till fullmäktige
Återrapportering sker i delårsrapporter och bokslut till fullmäktige. Komrev
anser att nämnden inte klarar att uppfylla sitt uppdrag eftersom man inte
håller sig inom de resurser som finns anslagna (budgeterade medel är otillräckliga). Kommunstyrelsen måste därför verka för att antingen tillskjuta
ytterligare medel eller att sänka målsättningarna.
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4.8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdraget från kommunfullmäktige
Uppdraget är reglerat i reglementet och i inriktningsmålen.
Kontrollen inom nämnden under året
Nämnden har att leva upp till de lagstiftningar som reglerar verksamheten.
Eftersom resurserna inte räcker till för samtliga uppgifter har nämnden beslutat att prioritera de uppgifter som ska utföras (och vilka man avstår från).
Detta innebär att nämnden inte fullt ut når upp till lagstiftarens krav.
Att på detta sätt prioritera och följa upp verksamheten är nämndens sätt att
styra och leda. Prioriteringslistan som är ett realistiskt dokument följs upp
månadsvis. Effektmålen och produktionsmålen är mätbara. Produktionsmålen följs upp månadsvis.
Återrapportering av uppdragets fullgörande till fullmäktige
Delårsrapporter och bokslut rapporteras till fullmäktige. Komrev anser att
nämnden inte fullt ut klarar att nå upp till sitt uppdrag eftersom man p.g.a.
resursbrist prioriterar bort vissa uppgifter i lagstiftningen. Ekonomiskt är
dock verksamheten i balans.

4.9

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppdraget från kommunfullmäktige
Uppdraget är reglerat i reglementet och i inriktningsmålen.
Kontrollen inom nämnden under året
Kortsiktigt har nämnden mycket begränsad möjlighet att nå en balans mellan verksamhet och resurser. För närvarande pågår ett arbete kring den nationella handlingsplanen. Det innebär att ”kanonpengarna” som staten betalar ut till kommuner och landsting är villkorade med att huvudmännen
måste beskriva hur dessa skall användas (sjukvård, äldreomsorg och psykiatri). Detta arbete ska vara avslutat senast i augusti för att den politiska
hanteringen ska kunna avslutas före årsskiftet. Även vårdnämnderna är delaktiga i detta arbete.
Huvudorsakerna till hälso- och sjukvårdsnämndens underskott är följande:
• Ökade kostnader för hyrdoktorer
• Stigande regionsjukvårdskostnader (se även räddningstjänsten)
• Ökade kostnader för handikapphjälpmedel
• Ökad löneglidning
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Långsiktigt pågår ett mycket omfattande arbete för att komma tillrätta med
obalansen och att skapa en förbättrad sjukvårdsorganisation genom följande
utredningar:
• Jour och beredskap
• Dokumentation/kommunikation (bl. a. datajournal)
• Konkurrensutsättning
• Ledningsstrukturen
• Prioriteringar i vården
• Rekrytering och personalförsörjning
• Primärvårdens framtida struktur
• Rehabiliteringen
• Tandvårdens framtida struktur
Återrapportering av uppdragets fullgörande till fullmäktige
Delårsrapporter och bokslut återrapporteras till fullmäktige. Komrevs uppfattning är att hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag inte fullgörs eftersom
nämnden inte klarar verksamheten inom givna ekonomiska ramar. Det arbete som pågår inom nämnden är dock mycket positiv och det kan ge goda
förutsättningar för att närma sig en verksamhet i balans.
Kortsiktigt är det vår uppfattning att kommunstyrelsen måste verka för att
antingen tillskjuta ytterligare medel eller att sänka målsättningarna.

4.10 Byggnadsnämnden
Uppdraget från kommunfullmäktige
Uppdraget är reglerat i reglementet och i inriktningsmålen.
Kontrollen inom nämnden under året
Nämnden ser som en av sina väsentliga uppgifter att vara allmänhetens företrädare samtidigt som det alltid finns starka särintressen, att balansera
detta. Jävssituationen har prövats i olika sammanhang.
Under år 2000 var högkonjunkturen gällande och det avspeglade sig på
byggnadsnämndens verksamhet. Inkomna ärenden, t ex bygglovärenden var
högre jämfört med tidigare år. Detta ledde bl a till att nämnden beslutade
om att de effektmål som styr handläggningstiderna skulle förlängas (begäran om nya resurser har ännu inte behandlats).
Byggnadsnämndens verksamhet är i princip beroende av inströmning av
ärenden; bygglovsansökningar, uppdrag i planfrågor från kommunstyrelsen
m fl. Det innebär att nämndens direkta styrning på verksamheten i första
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hand handlar om principiella frågor av större betydelse, riktlinjer och policies t.ex. avståndsriktlinjer.
Återrapportering av uppdragets fullgörande till fullmäktige
Delårsrapporter och bokslut återrapporteras till fullmäktige. Komrev anser
att byggnadsnämnden uppfyller sitt uppdrag. Ekonomin är i balans med
satta mål. Observera att effektmålen ändrats eftersom resurserna inte räckte
till.

4.11 Tekniska nämnden
Uppdraget från kommunfullmäktige
Tekniska nämndens uppdrag är reglerat i reglementet och i inriktningsmålen. Ekonomin styr verksamheten.
Kontrollen inom nämnden under året
Uppdraget är givet utifrån reglementet. Den organisationsförändring som
genomförts och som innebar att en tekniskt förvaltning skapades innebar att
stora ansträngningar lades ner på att skapa tydliga ansvarsområden. Idag
finns i princip endast resultatenheter. Respektive chef har tydligt ansvar och
detta följs upp och avrapporteras till dels förvaltningschef, dels i nämnden.
Nämnden styr således genom uppföljningar och genom korrigeringar.
En frågeställning som under flera år diskuterats är om det periodiska underhållet varit tillräckligt stort för att säkra fastigheternas värde. Nämnden anser att det finns en realistisk planering för hur detta skall ske. Den kritiska
faktorn är om det inträffar en extraordinär händelse, exempelvis Gråboskolan och Desideria där mögelskador finns. Vid sådana tillfällen erfordras
extra medel för att säkra att övrigt underhåll inte blir lidande.
Under hösten 2000 genomförde nämnden en hearing avseende bostadsanpassning. Bostadsanpassningar beställs av vårdnämndernas biståndshandläggare och effektueras av tekniska förvaltningen. Kostnaderna hamnar således på den tekniska förvaltningen. Komrevs bedömning är att beställning
och kostnadsansvar borde kopplas ihop. Det skulle innebära att biståndshandläggarna som beställare också har ett kostnadsansvar.
Nämnden framför att man fortfarande anser att chefer ute i verksamheten
har alltför dålig uppfattning om kostnader kopplade till lokaler. När lokaler
ska byggas om eller byggas nya finns ett alltför dåligt kostnadsmedvetande
hos cheferna. Förvaltningschefen berättade om ett arbete som pågår med
förvaltningschefen för Bun och som syftar till att reda ut processen kring
byggnationer.

13
2001-04-09

Återrapportering av uppdragets fullgörande till fullmäktige
Förvaltningarna rapporterar delårsrapporterna och bokslut till fullmäktige.
Komrev anser att tekniska nämnden uppfyller sitt uppdrag.

4.12 Kommunstyrelsen
Uppdraget från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens uppdrag är reglerat i reglementet och i inriktningsmålen. Detta gäller också för kommunstyrelsens tre förvaltningar; ledningskontor, konsult- och servicekontor och räddningstjänsten.
Kontrollen inom nämnden under året
Samtliga tre förvaltningar har en stor grad av frihet i sitt arbete. Det finns
dock en skillnad mellan förvaltningarna. Ledningskontor och konsult- och
servicekontor arbetar i stor utsträckning på uppdrag åt kommunstyrelsen,
medan räddningstjänsten är en lagstyrd myndighetsnämnd.
Räddningstjänsten har under de senaste åren brottats med att resurserna inte
räckt till för att nå upp till räddningstjänstplanens målsättningar. I princip
anser Komrev att räddningstjänsten har en likartad situation som vårdnämnderna, dvs en myndighetsnämnd styrd av lagstiftning.
Vid sammanträdet meddelades att kommunstyrelsen kommer att besluta om
en kommission som skall utreda räddningstjänstens verksamhet.
Ledningskontorets och konsult- och servicekontorets uppgifter, inriktning
och organisation utreds för närvarande och resultatet av översynen kan påräknas vid årsskiftet.
Revisorerna förde fram några ytterligare synpunkter till kommunstyrelse:
• Orsakerna till kommunens internationella engagemang måste tydliggöras
för medlemmarna. Kommunstyrelsen anförde att en strategi för detta arbete
är under utarbetande.
• Revisorerna framförde vidare att svårigheterna att finna tider för sammanträden med de tre kommunalråden gav signaler att dessa har en mycket
hög arbetsbelastning och detta känns oroande. Till detta lades att arbetsbelastningen för kommunala tjänstemän, även på lägre nivåer är mycket hög
och att detta tillsammans är ett observandum.
Återrapportering av uppdragets fullgörande till fullmäktige
Förvaltningarna rapporterar delårsrapporterna och bokslut till fullmäktige.
Komrev anser att kommunstyrelsen inte klarat att uppfylla sitt uppdrag ef-
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tersom man inte håller sig inom de resurser som finns anslagna (budgeterade medel är otillräckliga). Kommunstyrelsen kommer att tillsätta en kommission för att utreda räddningstjänstens verksamhet.

15
2001-04-09

Granskningsrapport för år 2000
Till bolagsstämman i AB GotlandsHem

Org nr 556066-0523

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2000.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed för
detta slag av granskning.
Jag har som biträde anlitat bolagets valde auktoriserade revisor Jan Ekholm
från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB.
Jag vill särskilt framhålla bolagets starka ekonomistyrning, aktiva
finansverksamhet och bolagets säkra och effektiva rutiner inom väsentliga
områden.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll
varit tillräcklig.
Denna granskningsrapport är upprättad av Kenneth Westberg av fullmäktige i
Gotlands kommun utsedd lekmannarevisor i AB GotlandsHem.

Visby den 6 mars 2001

Kenneth Westberg

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i ALMI Företagspartner Gotland AB
Org. Nr 556488-1166

Som lekmannarevisor har jag att pröva om bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets
interna kontroll är tillräcklig. Granskningen skall vara så ingående och omfattande
som god sed vid detta slag av granskning kräver.
Lekmannarevisorn skall följa de anvisningar som meddelas av bolagsstämman,
såvida de inte strider mot lag, bolagsordning eller god sed.
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning i ALMI Företagspartner Gotland AB för
räkenskapsåret 2000.
Jag har även besökt ALMI för att få en uppfattning hur olika frågor hanteras.
Jag har granskad verksamheten med utgångspunkt på bedömningen av väsentlighet
och risk. Jag har speciellt fokuserat på verksamheten i förhållande till ändamålet
(ägardirektiv) och kostaterat att nya tydligare ägardirektiv utarbetats under året.
Jag har även granskat system, t.ex miljö- och kvalitetssystem för att kunna bedöma
hur den interna kontrollen fungerar.
Jag kan inte se något som skulle kunna påverka styrelsens och verkställande
direktörens ansvarsfrihet.

Sanda den 15 mars 2001-04-09

Börje Lundberg
Lekmannarevisor
Vald av kommunfullmäktige
Gotlands Kommun
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Kommunfullmäktige
AnnEgefalk

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse över granskningen av 2000 års
verksamhet
Bestämmelserna om årsredovisning och revision återfinns i 5, 8 och 9 kap.
kommunallagen.
8 kap 18 § Årsredovisningen skall godkännas av fullmäktige. Det bör inte ske innan
fullmäktige enligt 5 kap. 25a § beslutat om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
8 kap 19 § Årsredovisningen skall hållas tillgänglig för allmänheten från och med
kungörandet av det sammanträde med fullmäktige då årsredovisningen skall
godkännas. Den plats där årsredovisningen hålls tillgänglig skall anges i
kungörelsen.
9 kap 16 § Revisorerna skall varje år till fullmäktige avge en berättelse med
redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det
föregående budgetåret. De sakkunnigas rapporter skall fogas till revisionsberättelsen.
Granskningsrapport enligt 11 kap. 6 § aktiebolagslagen (anm: lekmannarevisorer)
som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 § (anm: hel- och
delägda bolag) skall också fogas till revisionsberättelsen.
När det gäller anmärkningar och ansvarsfrihet gäller följande:
9 kap. 17 § Om anmärkning framställs, skall anledningen till denna anges i
revisionsberättelsen. Anmärkningar får riktas mot 1. nämnder och fullmäktigeberedningar, samt 2. de enskilda förtroendevalda i sådana organ. Berättelsen skall
innehålla också ett särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.
5 kap. 31 § Fullmäktige får behandla revisionsberättelsen utan föregående beredning.
Fullmäktige skall dock inhämta förklaringar över de anmärkningar som har framställts i revisionsberättelsen. Om en förtroendevald har vägrats ansvarsfrihet, får
fullmäktige också utan ytterligare beredning besluta att den förtroendevaldes uppdrag
skall återkallas enligt 4 kap. 10 §.
5 kap 25 a § Fullmäktige skall vid ett sammanträde före utgången av juni månad året
efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras.
...
5 kap 25 b § Om ansvarsfrihet vägras, får fullmäktige besluta att skadeståndstalan
skall väckas. Talan som inte grundas på brott skall väckas inom ett år från det att
beslutet om vägrad ansvarsfrihet fattades. Annars är rätten till sådan talan förlorad.
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Jäv
Den ledamot som haft uppdrag som ledamot eller ersättare i nämnd är jävig
och kan inte delta i handläggningen av frågan om ansvarsfrihet för den egna
förvaltningen. Att inte delta i handläggningen innebär bl.a. att man inte
deltar i varken överläggning eller beslut (om man inte som enskild förtroendevald är föremål för revisorernas anmärkning). Bestämmelserna
återfinns i 5 kap. 20 a och 20 b. ( Förteckning över ledamöter och uppdrag
bifogas).

5 kap. 20 a Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget får inte
delta i 1. val av revisor eller revisorsersättare för granskning av verksamhet som
omfattas av redovisningsskyldigheten, eller 2. handläggningen av ärenden om
ansvarsfrihet för verksamheten. Detsamma gäller också make, sambo, förälder, barn
eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige.
5 kap. 20 b §. Trots 20 a § får enskilda förtroendevalda mot vilka anmärkning kan
riktas enligt 9 kap. 17 § andra stycket delta i fullmäktiges överläggningar, när
revisionsberättelsen över den verksamhet som de har ansvaret för behandlas.
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd får också delta i fullmäktiges
överläggning när verksamhet inom den egna nämnden behandlas. Vad som nu sagts
gäller även om de förtroendevalda inte är ledamöter i fullmäktige.
Allmänt
Med anledning av revisorernas anmärkning har kommunfullmäktige genom
sitt sekretariat begärt förklaring av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
kommer enligt uppgift att sammanträda på morgonen 23 april för att
behandla förklaringen, som därför kan föreligga vid kommunfullmäktiges
sammanträde. Ställningstagandet till frågan om ansvarsfrihet för berörda bör
inte ske förrän förklaringen föreligger. Ställningstagandet till själva årsredovisningen (frågan om att godkänna den) bör inte göras innan frågan om
ansvarsfrihet är avgjord.

Ann Egefalk
stadssekreterare
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Ledningskontoret

Kommunfullmäktige

Ansvarsfrihet och jäv
Den ledamot av kommunfullmäktige som haft uppdrag som ledamot eller
ersättare i nämnd är jävig och kan inte delta i handläggningen av frågan
om ansvarsfrihet för den egna förvaltningen. För att det tydligt ska
framgå vilka av kommunfullmäktiges ledamöter som haft uppdrag i
nämnd 200 har bifogade förteckning utarbetats.

Ann Egefalk
stadssekreterare

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNFULLMÄKTIGE

UPPDRAG
NÄMND 1999

Ledamöter 2000

Ledamot

Andersson, Anna
Andersson, Torsten
Andersson, Yngve
Andreasson, Leif
Artsman, Solveig
Benneck, Margareta
Benzler, Brittis
Bergwall, Staffan
Broberg, Curt
Carlsson, Eric
Celion, Lena

FS

Croon, Per-Anders
Edwards, Lilian
Ekelöf, Per-Åke
Engelhardt, Christer
Enström, Ann
Eriksson, Jan-Erik
Eriksson, Christina
Eriksson, Karin
Fallgren, Maj-Britt
Flodman-Andersson,Carina
Fransson, Björn
Gahnström, Eva
Gardell, Tommy
Gislestam, Torsten
Hammarhjelm, Ulla
Hansson, Roy
Harlevi, Inger
Holmstedt, Gerty
Hult, Gösta
Högberg, Per-Rune
Jakobsson, Lars
Jacobsson, Per-Olof

JÄVSLISTA
2001-04-23

VVN
GNV, HSN

Ersättare

UPPDRAG
BOLAG, MOTSV 1999
Ledamot

Ersättare

Almi

GIHAB

KS
BUN *)

VVN
KS
REV, TN
LVN, HSN
SVBC
LVN, HSN,
KS, SocSam
VVN
HSN, LVN,
SGMS
VN
VVN

KS

TN
KS
BUN*)

FS

TN
TN
TN
KFN
VVN, VN

TN
MHN
VN

KS

AB G-hem
GIHAB

KS
BN

Jansson, Björn

BN,KS,HSN
SocSam
KS

Johansson, Anna-Stina
Klintbom, Hans

LVN
KS

GEAB
GIHAB,GEA
B
REV*)
GIHAB,ALMI

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ledamöter 2000

Klintström, Britt-Marie
Landin, Sonia
Larsson, Sven
Lihnell, Harriet
Lihnell, Torgny
Lindahl, Bror
Lindberg, Carina
Lindell, Jan
Lundberg, Börje
Lundgren, Jan
Magnusson, Mona
Magnusson, Odd
Martell, Eric
Nilsson, Claes-Göran
Nyman, Ove
Nypelius, Eva
Ohlsson, Arne
Olofsson, Roland
Olsson, Bengt
Palmgren, Eva
Persson, Margareta
Ronquist, Nils
Ronsten, Barbro
Rosengren, Bodil
Samuelsson, Inger
Sigurdsdottir, Ingibjörg
Simander, Ylva
Smeds, Rut
Stenbom, Rose-Marie
Svensson, Åke
Thomsson, Lars
Viberg, Bengt
Virgin, Lilian
Özyurt-Eldenblom, Elias
Öncel Barbro
Österlund, Per
*) Del av året

UPPDRAG
NÄMND 1999
Ledamot

Ersättare

UPPDRAG
BOLAG, MOTSV 1999
Ledamot

Ersättare

GNV
KS
KS
LVN, HSN
GSV,KS
LVN, HSN
BUN
REV
KS
KFN
BUN, SVBC
REV
TN, KS
KS, BUN
LVN
BN
SGMS
KFN
KS
BUN,VN
VVN
SBVC *)
FS
KS
KS, SocSam
TN

GIHAB
GSV
KS

GIHAB, Almi
KS
PN
KS
GIHAB
GIHAB
GNV *)
KS

GEAB

KS

VVN
SBVC *)
KS, BUN
LVN, HSN

AB G-hem
GIHAB

KS

GEAB,
GIHAB

KS
AB G-hem
PN
MHN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ersättare 2000
Ahlkvist, Fredrik
Ahlner, Lars
Ahlsten, Maria
And, Per-Erik
Andersson, Jennie
Benneck, Lars-Erik
Björklund, Anders
Bolin, Pia
Carlsson, Mikael
Cederblad, Jessica
Dahlby, Leif
Eile, Pauli
Enström, Rolf
Eriksson, Birgitta
Frense, Bo
Fridblom, Karl-Henrik
Fridblom, Inger
Hansson, Britt-Louise
Horn, Bengt
Ilander, Sonja
Jacobsson, Ursula
Jakobsson, Lars
Johansson, Lennart
Larsson, Daicy
Lundin, Sven
Malmros, Göthe
Mattsson, Christer
Norrby, Hans-Åke
Nygren, Nils-Arne
Nypelius, Stefan
Palmborg-Karlsson, Lena
Ramnhagen, Agneta
Redner, Curt
Segerlund, Gunilla
Stenegärd, Pär
Strömberg, Jörgen
Svensson, Wera
Tillander, Barbro
Wetterlund, Lars
Wickström, Anna
*) Del av året

UPPDRAG NÄMND 1999
Ledamot
Ersättare

UPPDRAG BOLAG, MOTSV 1999
Ledamot
Ersättare

LVN, HSN
VVN
LVN

HSN

KFN
BN
AB G-hem
SGMS, FS *)
LVN, HSN
SVBC*)
SGMS

KS
BN *), VN

HSN; LVN,
GVN
BUN

LVN, HSN
BUN
GNV
SGMS
BN
PN
GNV
BUN*)
BN
MHN
REV,FS
MHN,VN
MHN

BN

GNV
GSV

FS
LVN
LVN,REV *)
TN
VN
TN
HSN
TN

AB G-hem

BN
BUN
FS
GNV
GSV
HSN
KFN
KS
LVN

= byggnadsnämnden
= barn- och utbildningsnämnden
= folkhögskolestyrelsen
= Gotlands norra vårdnämnd
= Gotlands södra vårdnämnd
= hälso- och sjukvårdsnämnden (fr 2000-07-01)
= kultur- och fritidsnämnden
= kommunstyrelsen
= länsvårdnämnden (till 2000-06-30)

MHN
PN
REV
SBVC
TN
VVN
VN
SGMS

= miljö- och hälsoskyddsnämnden
= patientnämnden
= revisorerna
= Västerby behandlingscenter
= Tekniska nämnden
= Visby vårdnämnd
= Valnämnden
= Gotlands Musikstiftelse

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 3

2001 04 23

Tilläggsanslag. VA-anläggning i Själsö Brissundsområdet
Innehåll
• Kommunstyrelsen 2001 03 29, § 79
• Ledningskontoret 2001 02 19
• Tekniska nämnden 2000 12 20, § 286 (konsekvensbeskrivning) samt
2001 02 26, § 28

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 03 29
2001 03 13

Ks § 79
Au § 72

Tilläggsanslag. VA-anläggning i Själsö-Brissundsområdet
KS 2001/0008-34
- Tekniska nämnden § 286, 2000 12 20
- Ledningskontoret 2001 02 19

Tekniska nämnden har begärt 15 mnkr i tilläggsanslag för etapp 1A av utbyggnad
av VA-försörjningen inom Själsö-Brissundsområdet. Ledningskontoret har
tillstyrkt begäran.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Tekniska nämnden får tilläggsanslag med 15 mnkr för del (1A) av första
etappen av utbyggnaden av VA-försörjningen inom Själsö-Brissundsområdet.
• Medel anvisas ur kommunens eget kapital.

1(1)
2001-02-19
Ledningskontoret
Dnr KS2001/0008-34

Kommunstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag till VA-anläggning i SjälsöBrissundsområdet, TN
Tekniska nämnden har i protokollsutdrag 2000-12-20, § 286, föreslagit att
utbyggnaden av VA-försörjningen inom Själsö-Brissund påbörjas under 2001
och att tilläggsanslag medges med 15 mkr för utbyggnad av etapp 1 A under
2001.
Enligt länsstyrelsens beslut ska anläggningen vara i drift 2003-05-01.
Enligt tekniska nämnden behövs en utbyggnadstid av minst fem år för hela
projektet. För projektet bedöms en total investeringsutgift på ca 52 mkr och
inkomster av anläggningsavgifter på ca 21 mkr vid anslutning av samtliga
fastigheter.
Området har indelats i fyra utbyggnadsetapper, varav etapp 1 är av den storleken att den bör utföras under två budgetår med 15 mkr 2001 (etapp 1A) och 9
mkr 2002 (etapp 1B).
Ledningskontoret tillstyrker att utbyggnaden påbörjas 2001 och att tilläggsanslag medges för etapp 1A. Projektet förutsätts behandlas vidare vid
beredningen av 2002 års budget och flerårsplanen 2002-2006.
Enligt ledningskontoret bör VA-utbyggnaden i Själsö-Brissundsområdet till
mycket stor del finansieras via anläggningsavgifter. Resterande kostnader bör
belasta VA-kollektivet. Behovet av taxehöjning p g a utbyggnaden uppgår till
ca 4 % enligt tekniska förvaltningen. Dessutom ökar kommunens behov av
långfristig upplåning då en betydande del av projektet sannolikt finansieras
med lån.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Tekniska nämnden får tilläggsanslag med 15 000 000 kr för del (1A) av
första etappen av utbyggnaden av VA-försörjningen inom SjälsöBrissundsområdet.
2. Medel anvisas ur kommunens eget kapital.

Björn Ericsson
Åke Wennerberg
planeringschef

ekonomidirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2000 12 20
Dnr TN 20002116 34

TN § 286 VA-anläggning i Själsö – Brissundsområdet
Tekniska förvaltningen 2000 11 30
Au § 231

Tekniska förvaltningen fick av tekniska nämnden 2000-08-30 i uppdrag
att starta en förprojektering för genomförande av en VA- anläggning i
Själsö – Brissundsområdet.
Arbetet har resulterat i ett principförslag med etappindelning samt en
kostnadsbedömning.
Området omfattar idag ca. 350 fastigheter varav ca. 250 är bebyggda.
Kostnaden har bedömts till ca. 52 Mkr och intäkterna till ca. 21 Mkr vid
anslutning av samtliga fastigheter.
Enligt länsstyrelsens beslut skall anläggningen vara i drift 2003-05-01
Vattenledningsnätet kommer att anslutas till befintligt ledningsnät vid
campingplatsen vid Snäck. Spillvattnet kommer att ledas till befintlig
bevattningsanläggning i Väskinde. Spillvattennätet inom området har i
principförslaget beräknats utföras som sjävfallsledningar med fyra stycken
pumpstationer.
Området har indelats i fyra utbyggnadsetapper, varav etapp 1 är av den
storleken att den bör utföras under två budgetår (1A och 1B), enligt
bifogad plan. Hela projektet behöver en utbyggnadstid av minst fem år.
Något planarbete har inte påbörjats varför omfattningen av ytterligare
bebyggelse inom området inte kan överblickas idag.
Vid tidigare utbyggnad av va-system i anslutning till kommunala
verksamhetsområden har verksamhetsområdet utökas till att omfatta även
det nya området och anslutning därmed skett enligt va-taxans
bestämmelser.
Tekniska förvaltningen föreslår att verksamhetsområdet för Visby utökas
att omfatta det område vid Själsö – Brissund som omfattas av
länsstyrelsens beslut 1998-02-23.

Justerare

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2000 12 20

TN § 286 forts
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Utbyggnaden av VA-försörjningen inom Själsö - Brissund påbörjas
under 2001.

•

Hos länsstyrelsen hemställa om att utbyggnadstiden förlängs till 1 maj
2005 på grund av regeringens långa handläggningstid.

•

Att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med 15 Mkr för
utbyggnad av etapp 1 A under 2001.

_____
Kompletterande bilaga, ”Konsekvensbeskrivning” förelåg till nämndens
sammanträde. Ordföranden konstaterade efter genomgång att ärendet i
denna del (villkor m m) återupptas till behandling i februari 2001.

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF driftavd
KS/KF
Länsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkare

2000-11-30
Tekniska förvaltningen
Driftavdelningen

Tekniska nämnden i
Gotlands kommun

VA-anläggning i Själsö – Brissundsområdet.
Tekniska förvaltningen fick av tekniska nämnden 2000-08-30 i uppdrag att starta en
förprojektering för genomförande av en va- anläggning i Själsö – Brissundsområdet.
Arbetet har resulterat i ett principförslag med etappindelning samt en
kostadsbedömning.
Området omfattar idag ca. 350 fastigheter varav ca. 250 är bebyggda.
Kostnaden har bedömts till ca. 52 milj. kronor och intäkterna till ca. 21 milj kronor vid
anslutning av samtliga fastigheter.
Enligt länsstyrelsens beslut skall anläggningen vara i drift 2003-05-01
Vattenledningsnätet kommer att anslutas till befintligt ledningsnät vid campingplatsen
vid Snäck. Spillvattnet kommer att ledas till befintlig bevattningsanläggning i
Väskinde. Spillvattennätet inom området har i principförslaget beräknats utföras som
sjävfallsledningar med fyra stycken pumpstationer.
Området har indelats i fyra utbyggnadsetapper, varav etapp 1 är av den storleken att
den bör utföras under två budgetår (1A och 1B), enligt bifogad plan. Hela projektet
behöver en utbyggnadstid av minst fem år.
Något planarbete har inte påbörjats varför omfattningen av ytterligare bebyggelse inom
området inte kan överblickas idag.
Vid tidigare utbyggnad av va-system i anslutning till kommunala verksamhetsområden
har verksamhetsområdet utökas till att omfatta även det nya området och anslutning
därmed skett enligt va-taxans bestämmelser.
Vi föreslår att verksamhetsområdet för Visby utökas att omfatta det område vid Själsö –
Brissund som omfattas av länsstyrelsens beslut 1998-02-23.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta:
1.

Utbyggnaden av va-försörjningen inom Själsö - Brissund påbörjas under 2001.

2.

Verksamhetsområdet för Visby utökas att omfatta området som omfattas av
länsstyrelsens beslut 1998-02-23.

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

3.

Hos länsstyrelsen hemställa om att utbyggnadstiden förlängs till 1 maj 2005 på
grund av regeringens långa handläggningstid.

4.

Att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med 15.0 milj. kronor för
utbyggnad av etapp 1 A under 2001.

Tekniska förvaltningen

Karl-Gustaf Roos
Teknisk direktör

Bil. 1. Kartkopia.
2. Förslag till tidsplan

Göran Blomgren
Driftchef

2000-12-13
Tekniska förvaltningen
Driftavdelningen

Tekniska nämnden i
Gotlands kommun

Va-anläggning i Själsö – Brissund. Konsekvensbeskrivning.
En utbyggnad av va-ledningar i Själsö – Brissundsområdet kommer att påverka vataxan i olika omfattning beroende på villkoren för anslutning. Det finns två olika
alternativ för uttag av anläggningsavgift. Antingen utökas verksamhetsområdet för
Visby att även omfatta detta område och anläggningsavgift utgår enligt ordinarie vataxa eller också inrättas ett särskilt område med en särtaxa. Vid införandet av särtaxa
för ett området gäller att ”kostnaderna i beaktansvärd omfattning avviker från vad som i
övrigt gäller inom verksamhetsområdet.”
Enligt regeringen bör dock så små kostnadsskillnader som 15-20 % normalt sett inte
utgöra skäl för att bestämma en särtaxa. Är kostnadsskilladerna stora skall särtaxa
införas för att uppfylla kravet att fördelningen av kostnaderna sker på rättvis grund
Högsta domstolen har under senare tid i två avgörande godtagit särtaxa med förhöjd
anläggningsavgift för vissa fastigheter där särförhållanden –svåra markförhållanden
respektive stort avstånd (ca 500m) till ledningsnätet- avsevärt fördyrat va-försörjningen
till fastigheterna.
Efter våra kontakter med kommunförbundets va- jurist framgår svårigheterna med att
visa att kostnaderna för utbyggnaden av Själsö – Brissundsområdet ”i beaktansvärd
omfattning avviker från vad i övrigt gäller inom verksamhetsområdet”
Den bebyggelsestruktur vi har på Gotland gör att den genomsnittliga
ledningsutbyggnaden per abonnent blir relativt lång. Medelvärdet för
verksamhetsområdena exkl. Visby är 56 meter ledning per abonnent (Visby 34 meter).
Motsvarande siffra för Själsö – Brissundsområdet blir 63 meter inkl.
anslutningsledningar till Snäck och Väskinde och 47 meter per abonnent om man
enbart räknar ledningar inom området.
Tekniska förvaltningen anser inte att det kommer att finnas underlag för att visa att
kostnaderna för utbyggnaden inom Själsö – Brissund i beaktansvärd omfattning avviker
från utbyggnaden inom övriga verksamhetsområden, utan föreslår att utbyggnaden sker
till ordinarie taxa. Vi föreslår att man följer 9 § va-lagen ”Avgiftsskyldighet inträder,
när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt som anges i 13 § och underrättat
fastighetsägaren därom”, vilket kommer att innebära att anläggningsavgift även
kommer att utgå för obebyggda tomter inom planlagda områden.
Utbyggnaden kommer att kräva en taxehöjning på ca 4 %. Höjningen bör tas på den
fasta delen, då den rörliga delen är att hänföra till direkta driftkostnader för vatten- och
avloppsreningsverk.
Tekniska förvaltningen

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

2001 02 26
Dnr TN 2000/2116 34

TN § 28 VA-anläggning Själsö/Brissundsområdet
Tekniska förvaltningen 2001 01 15
Au § 29

Tekniska nämnden har i beslut 2000 12 20, § 286, gett tekniska förvaltningen i
uppdrag att bygga ut ett VA- system inom Själsö- Brissund i enlighet med
länsstyrelsens beslut 1998 02 23. Projektet skall påbörjas under 2001.
Förvaltningen har utarbetat ett principförslag för hela området med förslag på
etappindelning med kostnadsbedömningar för varje etapp. Avsikten är att under en
femårsperiod genomföra länsstyrelsens åläggande.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Godkänna förvaltningens förslag till etappindelning och tidplan.

•

Verksamhetsområdet för Visby föreslås utökas att omfatta Själsö-Brissund.
Detaljutformningen av verksamhetsområdet görs i samband med detaljprojekteringen
av respektive område.
Det nya verksamhetsområdet skall fastställas av kommunfullmäktige samt anmälas till
länsstyrelsen.

•

VA-lagens 9 § skall tillämpas, vilket innebär att anläggningsavgift skall erläggas även
för obebyggda fastigheter inom detaljplan när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt och underrättat fastighetsägaren därom.

• Anläggningsavgift utgår enligt fastställd VA-taxa.
_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF driftavd
Länsstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4

2001 04 23

Ändring av lokala ordningsföreskrifter
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 03 29, § 106

•

Konsult- och servicekontoret 2001 03 23

•

Tekniska nämnden 2001 02 26, § 37

•

Polismyndigheten Gotland 2000 09 28

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2001 03 29

Ks § 106
Ändring av lokala ordningsföreskrifter
- Tekniska nämnden 2001 02 26, § 37
- Konsult- och servicekontoret 2001 03 23

Tekniska nämnden har föreslagit ändring i lokala ordningsföreskrifterna som innebär att ambulerande försäljning förbjuds i Visby innerstad och på ett område vid
Östercentrum (från Österport till Solbergagatan). I stället föreslås fyra platser (á
1,5 m2) upplåtas som fasta försäljningsställen på Donnersplats, Hamnplan respektive Österväg.
Genom en ändring i de lokala ordningsföreskrifterna 1999 tilläts ambulerande försäljning i begränsad omfattning på Donnersplats, Hamnplan och Skeppsbron. Bakgrunden till förslaget är de störningar av ordningen som polisen rapporterat.
Konsult- och servicekontoret har lämnat förslag till ändringar i regelverket.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Tekniska nämndens förslag bifalls och 14 § lokala ordningsföreskrifterna ska
ha följande lydelse:
Ambulerande försäljning får inte ske inom följande område: området i Visby
som begränsas av ringmuren samt i väster av havet och tänkta linjer i norra
och södra ringmurens förlängning till strandkanten, samt den del av Österväg
som i öst begränsas av Solbergagatan och i väst av Österports västliga
mynningssida. Den exakta avgränsningen av det förbjudna försäljningsområdet framgår av kartbilaga.

2001-03-23
Konsult- och servicekontoret

Kommunstyrelsen

Ändring av lokala ordningsföreskrifter samt tillägg i taxa för upplåtelse av
offentlig plats
Tekniska nämnden har i beslut 2001-02-26 lämnat förslag till kommunfullmäktige
gällande ändring i de lokala ordningsföreskrifterna vad avser regler för ambulerande
försäljning. Förslaget innebär att all ambulerande handel förbjuds innanför
ringmuren och på den del av Österväg som utgör Östercentrum. Någon möjlighet att
få dispens av polisen från förbudet ges inte. För att ändå ha viss utomhusförsäljning
i dessa områden har nämnden bedömt att möjligheter finns för att mer permanent
upplåta fyra stycken definierade försäljningsplatser à 1,5m2 på vardera en av
Hamnplan, Donnersplats och Österväg. Nämnden har också föreslagit ett tillägg i
taxan för upplåtelse av offentlig plats där avgiften för nu aktuella försäljningsplatser
sätts till 10 000 kronor för perioden juni - augusti resp. september – maj. För
vintersäsongen finns även en dagsavgift om 100 kronor.
Kommunerna har med stöd av 3 kap. 8 § Ordningslagen rätt att meddela ytterligare
föreskrifter om detta behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig
plats. Sådana lokala ordningsföreskrifter kan innehålla förbud mot eller krav på
tillstånd för tillfällig handel på offentlig plats. Då den föreslagna förändringen är
tillkommit efter önskemål från polisen, som bäst kan bedöma de allmänna
ordningsfrågorna, får det hållas för visst att de nu föreslagna ändringar kan
motiveras utifrån detta syfte.
Eftersom förslaget innebär ett förbud som, enligt Ordningslagen är
straffsanktionerat med böter, måste detta utformats med önskvärd tydlighet.
Nämndens förslag att ambulerande handel är förbjuden på Österväg i Visby från
Österport till Solbergagatan behöver förtydligas då denna väg numera utgör ett
torgliknande trafikområde med direkta anslutningsytor, av såväl gatu- och parksom kvartersmarksnatur. Eftersom endast Österväg-området skall omfattas av
förbudet måste en klar och helt entydig avgränsning göras mot sådana anslutande
platser som inte skall omfattas. Detta görs lämpligen på en fint detaljerad karta. En
sådan karta har numera framtagits av tekniska förvaltningen och biläggs nu ärendet.
Vad tekniska nämnden i övrigt medtagit i sitt beslut innehåller frågan som nämnden
själv har att besluta om i det enskilda fallet och därför inte skall medtas i de lokala
ordningsföreskrifterna.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
I Gotlands kommuns lokala ordningsföreskrifter skall följande ändringar göras.
•

I 14 § utgår den text som här kursiverats:

14 § Ambulerande försäljning får inte ske inom följande område: Området i Visby
som begränsas av ringmuren samt i väster av havet och tänkta linjer i norra och
södra ringmurens förlängning till strandkanten.
Ambulerande försäljning inom området som anges i första stycket får dock ske på
Donnersplats, Hamnplan och Skeppsbron om tillstånd beviljats av polismyndigheten. Polismyndigheten får dock inte bevilja fler än 20 samtidigt gällande
tillstånd och endast för tiden mellan kl. 18.00 - 03.00. Högst ett tillstånd per person
får beviljas varvid tillståndet skall utfärdas personligen för denne eller dennes
ställföreträdare om ansökan avser en juridisk person. Tillståndet skall innehålla
samtliga uppgifter det åligger kommunen såsom platsupplåtare att anteckna enligt
2 § lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m. m.
Utfärdat tillstånd skall anslås väl synligt på försäljningsanordning varigenom
informationsskyldigheten enligt lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning uppfylls.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver
tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen
•

I 14 § tilläggs den text som här kursiverats varefter paragrafens nya lydelse blir
som nedan följer.

14 § Ambulerande försäljning får inte ske inom följande område: Området i Visby
som begränsas av ringmuren samt i väster av havet och tänkta linjer i norra och
södra ringmurens förlängning till strandkanten samt den del av Österväg som i öst
begränsas av Solbergagatan och i väst av Österports västliga mynningssida. Den
exakta avgränsningen av det förbjudna försäljningsområdet framgår av kartbilaga.
•

I ”Taxa för upplåtelse av offentlig plats inom Gotlands kommun” under
avsnittet ”1. Försäljningsplatser , kiosker, serveringar m.m. skall följande tillägg
göras:

För fast försäljningsplats à 1,5m2 inom Österväg, Hamnplan och Donnersplats uttas
avgift om 10 000 kronor per hel eller del av säsong enligt följande. Sommarsäsong
avser tiden från den 1/6 t.o.m. den 31/8 och vintersäsong tiden från den 1/9 t.o.m.
den 31/5. För vintersäsong uttas för tillfälliga upplåtelser en dagavgift om 100
kr/dag.
KONSULT- OCH SERVICEKONTORET

Björn Ericsson
ekonomidirektör

Jan Olsson
kommunjurist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2001 02 26
Dnr TN 2000/0798 26

TN § 37 Ambulerande försäljning och fasta försäljningsplatser
på Österväg, Donnersplats, Hamnplan och Skeppsbron i
Visby
Tekniska förvaltningen 2001 03 07, reviderad
Au § 38

Polisen har framfört önskemål om att dels införa totalt förbud för ambulerande
försäljning innanför Visby ringmur och dels införa fasta försäljningsplatser på
Östercentrum till sommarsäsongen 2001.
Tekniska förvaltningen har avgett yttrande i ärendet och föreslår ändring i de lokala
ordningsföreskrifterna samt tillägg i torghandelsstadgan.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag till ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna samt tillägg i
torghandelstaxan .

_____

Tekniska nämndens beslut
Hos kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige besluta:

Justerare

•

Att utöka beslutet i 14 § Lokala ordningsföreskrifterna enligt följande:
Ambulerande försäljning får inte ske inom följande område: Området i Visby som
begränsas av ringmuren samt i väster av havet och tänkta linjer i norra och södra
ringmurens förlängning till strandkanten och på Österväg, i Visby, från Österport
till Solbergagatan.

•

Att följande text i 14 § Lokala ordningsstadgan utgår, vilket innebär att det blir
förbud mot ambulerande försäljning i Visby innanför stadsmuren: Ambulerande
försäljning inom området som anges i första stycket får dock ske på Donnersplats,
Hamnplan och Skeppsbron om tillstånd beviljats av polismyndigheten.
Polismyndigheten får dock inte bevilja fler än 20 samtidigt gällande tillstånd och
endast för tiden mellan kl. 18.00 - 03.00. Högst ett tillstånd per person får beviljas
varvid tillståndet skall utfärdas personligen för denne eller dennes ställföreträdare
om ansökan avser en juridisk person. Tillståndet skall innehålla samtliga uppgifter
det åligger kommunen såsom platsupplåtare att anteckna enligt 2 § lagen
(1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m. m.
Utfärdat tillstånd skall anslås väl synligt på försäljningsanordning varigenom
informationsskyldigheten enligt lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning uppfylls.

Utdragsbestyrkare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

TN § 37

2001 02 26

forts
• Att upplåta 4 st platser på Hamnplan, 4 st platser på Donnersplats och
4 st platser på Österväg till fasta försäljningsplatser på vardera
ca 1,5 m2. Placering se bif karta.
• Att för de fasta försäljnings platserna skall följande gälla:
Polismyndigheten får bevilja högst ett tillstånd per person varvid tillståndet skall
utfärdas personligen för denne eller dennes ställföreträdare om ansökan avser en
juridisk person. Tillståndet skall innehålla samtliga uppgifter det åligger kommunen
såsom platsupplåtare att anteckna enligt 2 § lagen (1998:514) om särskild
skattekontroll av torg- och marknadshandel m. m. Utfärdat tillstånd skall anslås väl
synligt på försäljningsanordning varigenom informationsskyldigheten enligt lagen
(1990:1183) om tillfällig försäljning uppfylls.
• Att tillägga till torghandelstaxan:
Fast försäljningsplats inom Österväg, Hamnplan och Donners plats
ca 1,5 m2 avgift :
Sommarsäsong 1/6-31/8: 10 000 kr
Vintersäsong 1/9-31/5:

10 000 kr

Vintersäsong tillfällig plats 1/9-31/5: 100 kr/dag
Avgifterna skall indexregleras i enlighet med övrig torghandelstaxa med januari
månad 2001 som basmånad.
_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

2001-03-07
Tekniska förvaltningen
Anita Carlsson

Tekniska nämnden
i Gotlands kommun

”Ambulerande” försäljning och fasta försäljnings platser på
Österväg, Donnersplats, Hamnplan, och Skeppsbron i Visby.
Polisen har i en skrivelse daterad 00 09 28 till Tekniska nämnden framfört önskemål om
att dels införa totalt förbud för ambulerande försäljning innanför Visby ringmur och dels
införa fasta försäljningsplatser på Östercentrum till sommarsäsongen 2001.

Gällande regler
Hur offentlig plats får utnyttjas framgår av ordningslagen. Vilken verksamhet som
erfordrar tillstånd vid användning av offentlig plats anges i 3 kapitlet 1 §. Där anges bl.a.
”tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och utan att inkräkta
på någon annans tillstånd”. Det är med stöd av den paragrafen som den ”ambulerande”
försäljningen regleras. Det behövs alltså inget tillstånd om verksamheten är blygsam och
av ringa omfattning.
I kommunens lokala ordningsföreskrifter anges:
14 § Ambulerande försäljning får inte ske inom följande område: Området i Visby som
begränsas av ringmuren samt i väster av havet och tänkta linjer i norra och södra
ringmurens förlängning till strandkanten.
Ambulerande försäljning inom området som anges i första stycket får dock ske på
Donnersplats, Hamnplan och Skeppsbron om tillstånd beviljats av polismyndigheten.
Polismyndigheten får dock inte bevilja fler än 20 samtidigt gällande tillstånd och endast
för tiden mellan kl. 18.00 - 03.00. Högst ett tillstånd per person får beviljas varvid
tillståndet skall utfärdas personligen för denne eller dennes ställföreträdare om ansökan
avser en juridisk person. Tillståndet skall innehålla samtliga uppgifter det åligger
kommunen såsom platsupplåtare att anteckna enligt 2 § lagen (1998:514) om särskild
skattekontroll av torg- och
marknadshandel m. m. Utfärdat tillstånd skall anslås väl synligt på försäljningsanordning
varigenom informationsskyldigheten enligt lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning
uppfylls.

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

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i
anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd
enl 3 kap. 1 § ordningslagen.
Med undantag av nämnda platser är ”ambulerande” försäljning tillåten på offentlig plats
inom kommunen.
Nuvarande förhållanden inom Östercentrum
Östercentrum med sitt affärsutbud lockar framför allt sommartid mängder av människor.
Det innebär också att det lockar försäljare som utövar gatuförsäljning. Det har under flera
år blivit en anhopning av gatuförsäljare där. Det är framförallt korv- och ”godis”
försäljare som etablerat sig inom området. Med anledning av förbudet innanför murarna
blir anhopningen av försäljare ännu mer påtaglig. Mängden gatuförsäljare har skapat
oordning och irritation på många håll och det är tveksamt om man kan säga att
försäljarna tar platsen i ”anspråk endast tillfällig och i obetydlig omfattning”. De står ofta
parkerade på samma plats hela dagar och ibland flera dagar i rad.
Polisen har under de två senaste somrarna lagt ner ett omfattande arbete på att få bort den
vilda handeln inom Östercentrum.
Nuvarande förhållanden på Donnersplats, Hamnplan, och Skeppsbron.
Inför sommarsäsongen 2000 utfärdade polisen i enlighet med Kf § 141/1999, 20 st
tillstånd för ”ambulerande” försäljning.
Polisen har rapporterat om ordningsstörningar i samband med försäljningen.
Införande av fasta försäljningsplatser.
Tekniska förvaltningen delar polisens uppfattning att nuvarande bestämmelser som
reglerar den ”ambulerande” handeln inte är tillfredsställande ur ordnings och
säkerhetssynpunkt. Det uppstår ofta konflikter mellan försäljare, gångtrafikanter tvingas
ut i trafiken och det blir nedskräpning på platsen mm.
För att lösa ordningsfrågan vid den ”ambulerande” försäljningen, föreslår därför tekniska
förvaltningen att den ambulerande försäljningen på Österväg, Hamnplan och Donners
plats förbjuds och ersätts med 4 st anvisade försäljningsplatser på Österväg, 4 st på
Hamnplan och 4 st platser på Donnersplats. Dessa upplåts efter att polismyndigheten
beviljat tillstånd till verksamhet motsvarande ”ambulerande” försäljning. Platserna
upplåts för försäljningsanordning som tar i anspråk ca 1,5 m2 markyta och densamma får
finnas på platsen enbart när försäljaren är där.
Ovanstående förslag innebär att det inte längre är frågan om att ta i anspråk
allmänplatsmark tillfälligt och i ringa omfattning enligt ordninglagens regler. Det är
frågan om upplåtelse där tillstånd erfordras och ersättning skall erläggas till kommunen
för nyttjande av platsen i enlighet med lagen om rätt för kommuner att ta ut avgift för
vissa upplåtelser av offentlig plats mm, SFS 1957:259. I taxa

antagen av kommunfullmäktige 1995-04-24, senast ändrad 1997-04-28 finns ingen
tillämplig avgift för här aktuell verksamhet.
Tekniska förvaltningen föreslår därför att ovanstående taxa kompletteras med följande:
Fast försäljningsplats ca 1,5 m2 avgift:

Sommarsäsong 1/6-31/8 10 000 kr
Vintersäsong 1/9-31/5 10 000 kr
Vintersäsong, tillfällig plats
1/9-31/5 100 kr/dag

Avgifterna skall indexregleras i enlighet med övrig torghandelstaxa med jan månad 2001
som basmånad.
Införande av förbud mot ambulerande försäljning
En konsekvens av ovanstående förslag blir att den lokala ordningsstadgan måste ändras
så att förbud mot ”ambulerande” handel införs i Visby innerstad samt på Österväg från
Österport till Solbergagatan.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden att föreslå
kommunstyrelsen besluta:
Att

utöka beslutet i 14 § Lokala ordningsföreskrifterna enligt följande:
Ambulerande försäljning får inte ske inom följande område: Området i Visby
som begränsas av ringmuren samt i väster av havet och tänkta linjer i norra och
södra ringmurens förlängning till strandkanten och på Österväg, i Visby, från
Österport till Solbergagatan.

Att

Följande text i 14 § Lokala ordningsstadgan utgår, vilket innebär att det blir
förbud mot ambulerande försäljning i Visby innanför stadsmuren:
Ambulerande försäljning inom området som anges i första stycket får dock ske
på Donnersplats, Hamnplan och Skeppsbron om tillstånd beviljats av
polismyndigheten. Polismyndigheten får dock inte bevilja fler än 20 samtidigt
gällande tillstånd och endast för tiden mellan kl. 18.00 - 03.00. Högst ett
tillstånd per person får beviljas varvid tillståndet skall utfärdas personligen för
denne eller dennes ställföreträdare om ansökan avser en juridisk person.
Tillståndet skall innehålla samtliga uppgifter det åligger kommunen såsom
platsupplåtare att anteckna enligt 2 § lagen (1998:514) om särskild
skattekontroll av torg- och marknadshandel m. m. Utfärdat tillstånd skall
anslås väl synligt på försäljningsanordning varigenom
informationsskyldigheten enligt lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning
uppfylls.

Att

upplåta 4 st platser på Hamnplan, 4 st platser på Donnersplats och
4 st platser på Österväg till fasta försäljningsplatser på vardera
ca 1,5 m2. Placering se bif karta.

Att

Att

För de fasta försäljnings platserna skall följande gälla:
Polismyndigheten får bevilja högst ett tillstånd per person varvid tillståndet
skall utfärdas personligen för denne eller dennes ställföreträdare om ansökan
avser en juridisk person. Tillståndet skall innehålla samtliga uppgifter det
åligger kommunen såsom platsupplåtare att anteckna enligt 2 § lagen
(1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m. m.
Utfärdat tillstånd skall anslås väl synligt på försäljningsanordning varigenom
informationsskyldigheten enligt lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning
uppfylls.

tillägga till torghandelstaxan:
Fast försäljningsplats inom Österväg, Hamnplan och Donners plats
ca 1,5 m2 avgift : Sommarsäsong 1/6-31/8: 10 000 kr
Vintersäsong 1/9-31/5: 10 000 kr
Vintersäsong tillfällig plats 1/9-31/5: 100 kr/dag
Avgifterna skall indexregleras i enlighet med övrig torghandelstaxa med
januari månad 2001 som basmånad.
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Karl-Gustaf Roos
Teknisk direktör

Göran Lindström
Gatu- och markchef

POLISMYNDIGHETEN
GOTLAND

2000-09-28

Gotlands Kommun
Tekniska nämnden
Bremergränd 1
621 56 VISBY

Ang: Totalförbud för ambulerande försäljning i Visby innerstad fr.o.m 2001

Polismyndigheten föreslår att Gotlands Kommun inför totalförbud för ambulerande
försäljning innanför Visby ringmur från år 2001. Orsakerna till polismyndighetens
begäran, har sedan många år påtalats och är väl kända av alla befattningshavare
både inom kommunen och polismyndigheten som har med handläggningen och
tillsynen av dessa ärenden. Trots de olika begränsande åtgärder som införts har
problemen runt denna hantering ur ordningssynpunkt ej blivit bättre.
I samband med det nya Österområde som skall byggas, bör redan nu planeras för
att några platser upplåtes te.x genom gatumarkering till den såkallade ambulerande
försäljningen, för undvikande av vild ambulering i området.

Christian von Corswant
poliskommissarie

A 521 2502/00

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 5

2001 04 23

Ändring av taxan för upplåtelse av offentlig
plats (torghandelstaxan)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 03 29, § 107

Beträffande övriga handlingar: Se ärende 4

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2001 03 29

Ks § 107
Ändring i taxa för upplåtelse av offentlig plats (torghandelstaxan)
- Tekniska nämnden 2001 02 26, § 37
- Konsult- och servicekontoret 2001 03 23

Tekniska nämnden har föreslagit ändringar av de lokala ordningsföreskrifterna
som bl.a. innebär inrättande av fasta försäljningsställen på Donnersplats,
Hamnplan och Österväg. Nämnden har därför genom ändring av den s.k.
torghandelstaxan föreslagit att avgiften för sådan plats ska sättas till 10 000 kr för
sommarsäsong och samma avgift för vintersäsong. För tillfälligt utnyttjande av
platsen under vintersäsong har tekniska nämnden föreslagit en avgift på 100 kr per
dag. Konsult- och servicekontoret har utarbetat förslag till ändringar av
regelverket.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• I taxan för upplåtelse av offentlig plats inom Gotlands kommun ska följande
tillägg göras under avsnittet ”1. Försäljningsplatser, kiosker, serveringar m.m.”:
För fast försäljningsplats á 1,5 m2 inom Donnersplats, Hamnplan och Österväg uttas avgift om 10 000 kronor per hel eller del av säsong enligt följande:
Sommarsäsong avser tiden från 1 juni t.o.m. 31 augusti och vintersäsong från
1 september t.o.m. 31 maj. För vintersäsong uttas för tillfälliga upplåtelser en
dagavgift om 100 kronor per dag.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 6

2001 04 23

Riktlinjer för internhyressystemet m m
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 03 29, § 92

•

Riktlinjer för internhyra

•

Konsult- och servicekontoret 2001 03 08

•

PM 2000 09 14

•

Utvärdering juni 2000

•

Remissvar

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 03 29
2001 03 20

Ks § 92
Au § 86

Riktlinjer för internhyressystemet
1999/01766-29
- Konsult- och servicekontoret 2001 03 08 med reviderat förslag till riktlinjer
- Remissvar
- Utvärdering 2000 06 30

Konsult och servicekontoret har utvärderat systemet med internhyror och efter
remissomgång framlagt förslag till riktlinjer. Riktlinjerna föreslås träda i kraft
1 januari 2002 och då ersätta kommunfullmäktiges (§ 185/1994) och kommunstyrelsens tidigare beslut (§ 443/1991, § 525/1992 och § 336/1994). Riktlinjerna gällde inte de
objekt som förvaltas av Folkhögskolestyrelsen och Västerby behandlingscenter.
Yrkanden:
• Torgny Lihnell (mp) yrkade att förslaget skulle avslås; d.v.s. systemet med
internhyror upphöra.
• Lars Thomsson (c) yrkade att förslaget skulle tillstyrkas med ändring av 18§
som därmed skulle få följande lydelse: ”För det fall facknämndernas verksamheter självständigt har förhyrt externa objekt utan internhyresvärdens medverkan, skall dessa avtal, dock ej avtal avseende enskilda lägenheter, före
utgången av år 2002 har överlämnats till internhyresvärden”.
• Sonia Landin (s) yrkade att förslaget skulle återremitteras.
Ordföranden ställde proposition på frågan om ärendet skulle avgöras idag eller
återremitteras och förklarade sig anse att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet
vid dagens sammanträde. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände
följande proposition: JA för att ärendet ska avgöras idag och NEJ för att ärendet
ska återremitteras. 10 ledamöter röstade ja: Eva Gahnström (c), Lars Thomsson (c), Per-Olof Jacobsson (c), Ove Nyman (m), Bror Lindahl (fp), Sven
Larsson (gp), Nils Ronquist (kd), Björn Jansson (s), Brittis Benzler (v) och
Lena Celion (m). 5 ledamöter röstade nej: Torgny Lihnell (mp), Sonia Landin (s),
Åke Svensson (s), Majvor Östergren (s) och Bengt Olsson (s). Kommunstyrelsen
hade således beslutat avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställde därefter proposition på Torgny Lihnells yrkande och förklarade sig anse att det avslagits. Ordföranden ställde därefter proposition på arbetsutskottets förslag och Lars Thomssons yrkande och förklarade sig anse att Lars
Thomssons yrkande bifallits.
forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 03 29
2001 03 20

Ks § 92 forts
Au § 86

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Förslaget till riktlinjer för internhyressystemet antas med följande förändring av
18 § (markerat med kursiv stil): För det fall facknämndernas verksamheter självständigt har förhyrt externa objekt utan internhyresvärdens medverkan, skall
dessa avtal, dock ej avtal avseende enskilda lägenheter, före utgången av år
2002 har överlämnats till internhyresvärden. Riktlinjerna ska träda i kraft
1 januari 2002, då kommunfullmäktiges beslut § 185/1994 upphör att gälla. Då
upphör också kommunstyrelsens beslut § 443/1991, § 525/1992 och § 336/1994 att
gälla.

GOTLANDS KOMMUN
Riktlinjer för internhyra
Dnr: 1999/01766-29
RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA
1 Syfte, definitioner och organisation
1 § Syftet med dessa riktlinjer är att stödja den långsiktiga lokalförsörjningen
för kommunal verksamhet för att möjliggöra en bättre styrning av lokalernas
utformning, kvalitet och kostnader.
2 § Med lokalförsörjning avses i dessa riktlinjer åtgärder för att, genom ägande, hyra eller arrende, förse kommunens verksamheter med lokaler, lägenheter, mark och anläggningar för kommunal verksamhet.
Med objekt avses i dessa riktlinjer sådana lokaler, lägenheter, mark och anläggningar som nämns i första stycket.
3 § Tekniska nämnden ansvarar enligt dessa riktlinjer och enligt nämndens
reglemente för lokalförsörjningen. I detta inbegrips att det endast är tekniska
nämndens som äger anskaffa objekt för lokalförsörjningen, om inte kommunfullmäktige i särskilt fall beslutar annat.
För lokalförsörjningsfrågorna skall det finnas en särskild funktion under tekniska nämnden. Den funktionen äger teckna överenskommelser om internhyra
och är hyresvärd i internhyresförhållandet.
4 § Det åligger respektive nämnd att utse ansvariga inom sitt område att teckna internhyresöverenskommelser. Dessa är hyresgäster i internhyresförhållandet.
5 § Med internhyra avses betalning för lokalförsörjning. Internhyran består av
en obligatorisk del och en frivillig del. Den obligatoriska delen kallas bashyra
och är inte förhandlingsbar.
6 § I dessa riktlinjer behandlas i huvudsak endast bashyran. Denna bestäms
efter en mall som kommunstyrelsen fastställer på förslag från tekniska nämnden. Mallen skall innehålla fördelningsnyckel för fördelning av de i bashyran
ingående kostnaderna, dock ej kapitalkostnaderna.
Bashyran skall vara kostnadsbaserad varmed avses att det är de sammanlagda
kalkylerade kostnaderna för tekniska nämndens lokalförsörjning under ett
verksamhetsår som utgör kostnadsbasen. För vart och ett objekt är målet att
hyran även skall vara självkostnadsbaserad.
För varje objekt skall det finnas en överenskommelse om internhyra mellan
hyresvärd och hyresgäst. Detta gäller dock inte för tekniska nämndens anläggningar för affärsdrivande verksamhet såsom hamnar, renhållningsverk, turistanläggningar och vatten- och avloppsverk.
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7 § Kommunstyrelsens arbetsutskott skall utgöra intern hyresnämnd. I detta
ligger bland annat att fungera som förlikningsnämnd vid tvister om hyresvillkor och att fastställa överenskommelser om internhyra vid behov.
Både hyresvärd och hyresgäst kan hänskjuta fråga till kommunstyrelsens arbetsutskott för avgörande.
2 Bashyra för av kommunen ägda objekt
8 § I bashyran ingår de poster som anges i 9–14 §§.
Posterna i bashyran räknas upp varje år med det procenttal som anges i budgetanvisningarna (indexuppräkning), om inte annat anges.
9 § Kapitalkostnaderna, avskrivning och internränta, beräknas per objekt. Rak
avskrivning skall tillämpas.
Kapitalkostnaderna skall inte ingå indexuppräkningen.
10 § I den mån fastighetsskatt belastar viss objekt, skall belopp motsvarande
skatten ingå i bashyran. Denna post skall således inte ingå indexuppräkningen.
11 § Försäkringskostnader och till objektet anknutna övriga riskutgifter för
upplåtet objekt ingår i bashyran.
12 § Kostnader för yttre periodiskt underhåll, yttre löpande underhåll, grundtillsyn, centrala tekniska försörjningssystem och underhåll av byggnadsstomme ingår i bashyran.
13 § Kostnaden för vakanser till en nivå för vad som är skäligt med hänsyn till
vakansläget i Gotlands kommun ingår i bashyran, om inte annat sägs i nästa
stycke.
Kostnaden för så kallade strategiska vakanser, politiskt beslutade vakanser,
skall dock bäras av kommunstyrelsen genom särskilda medel som tilldelas
fastighetsförvaltningen.
14 § Administrationskostnader för fastighetsförvaltningen ingår i bashyran.
3 Frivilliga internhyresvillkor
15 § Hyresvärd och hyresgäst får utöver vad som sagts om bashyra komma
överens om tilläggstjänster, exempelvis inre periodiskt underhåll och fastighetsservice. Hyrestillägget för dessa tjänster skall följa den indexuppräkning
som gäller för bashyran.
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4 Vakanser på grund av verksamhetsförändringar
16 § Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige på eget initiativ beslutar
om verksamhetsförändring som innebär lokalminskning för nämnd skall beslutet anses upphäva ett internhyresförhållande och hyran under återstående
avtalstid bekostas av kommunstyrelsen.
Bifaller kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige förslag från nämnd om
verksamhetsförändring i besparingssyfte som innebär lokalminskning skall
beslutet anses upphäva ett internhyresförhållande och kostnaden för hyran under återstående avtalstid delas lika mellan hyresgästen och hyresvärden.
Om internhyresavtal för lokaler som hyresvärden hyr externt sägs upp av hyresgästen, innan det externa avtalet upphör skall dock den verksamhetsdrivande förvaltningen stå för hela kostnaden.
5 Uthyrning, inhyrning av externa objekt och investeringar
17 § Om det finns godtagbara objekt i hyresvärdens eget bestånd, skall verksamheten vid ökat lokalbehov hänvisas till sådant objekt. Finns inte sådant
objekt, skall hyresvärden i samråd hyresgästen vidta åtgärder för att tillgodose
verksamhetens behov.
Kan verksamhetens behov endast lösas genom extern inhyrning av objekt,
skall det ske. Därvid äger hyresvärden gentemot hyresgästen rätt till skäligt
påslag för kostnader med hänsyn till vad som ingår i externhyreskontraktet.
Krävs nyinvesteringar skall kommunstyrelsens beslut den 30 oktober 1997,
§ 287, om byggprocessen – principer m.m. följas.
18 § För det fall facknämndernas verksamheter självständigt har förhyrt externa objekt utan internhyresvärdens medverkan, skall dessa avtal före utgången av år 2002 ha överlämnats till internhyresvärden.
______________________
Övergångsbestämmelser
Dessa riktlinjer träder i kraft den 1 januari 2002, då kommunfullmäktiges beslut § 185/1994 och kommunstyrelsens beslut § 443/1991, § 525/1992 samt
§ 336/1994 upphör att gälla.
Dessa riktlinjer gäller inte de objekt som vid ikraftträdandet förvaltas av Västerby behandlingscenter och folkhögskolan.

8 mars 2001
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Konsult- och servicekontoret

Dnr 1999/01766-29

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för internhyressystemet m.m.
1 Bakgrund
På uppdrag av kommunfullmäktige genomförde kommunstyrelsen genom
konsult- och servicekontoret en utvärdering av internhyressystemet. Se bilagan
Utvärdering av internhyressystemet juni 2000. Vid kommunstyrelsens
arbetsutskott den 29 augusti 2000 framfördes önskemål om ytterligare
belysning av ett antal frågeställningar. Dessa behandlas i den bilagda
promemorian Vissa frågor om kommunens internhyressystem.
I samband med utvärderingen, utarbetade konsult- och servicekontoret ett
förslag till riktlinjer som i allt väsenligt byggde på en omarbetning och
sammanställning av tidigare fattade beslut om internhyran. Kommunstyrelsen
remitterade till nämnderna detta förslag till riktlinjer tillsammans med följande
frågor:
Förordar nämnden allmänt sett någon form av internhyressystem?
Förordar nämnden en centraliserad eller en decentraliserad
fastighetsförvaltning?
Förordar nämnden en kostnadsbaserad eller en marknadsmässig hyressättning?
Remissvaren skulle vara inkomna till kommunstyrelsen senast den 31
december 2000.

2 Redovisning av remissvaren på de riktade frågorna
Före utgången av februari 2001 hade tekniska nämnden, byggnadsnämnden,
miljö- och hälsoskyddsnämnden, alla vårdnämnderna, barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt folkhögskolestyrelsen
inkommit med remissvar.
Remissvaren varierar i utförlighet och behandlas i denna redovisningen när de
kan hänföras till remitterade frågor eller på annat sätt bedöms tillföra ärendet
något i sak. I övriga delar hänvisas till respektive nämnds remissvar.

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
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2.1 Nämndernas svar på de riktade frågorna
2.1.1 Förordar nämnden allmänt sett någon form av
internhyressystem?
NÄMND
TN
BN
MHN
GNVN
GSVN
VVN
HSN
BUN
KFN
FHS

JA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

NEJ

KOMMENTARER

-

-

2.1.2 Förordar nämnden en centraliserad eller en decentraliserad
fastighetsförvaltning?
NÄMND
TN
BN
MHN
GNVN
GSVN
VVN
HSN

JA
X
X
X
X
X
X
X

BUN
KFN

X
X

FHS

-

NEJ

KOMMENTARER

Övriga nämnder bör dock ges ökat inflytande över fastighetsförvaltningen i
såväl principiella som praktiska frågor.

-

Nämnderna bör dock ges en möjlighet att efter erforderligt beslut ta över
förvaltningen.
Folkhögskolan har redan en överenskommelse om endast byggnadernas stomme
och klimatskärm, vilket skolan är beredd att ta över om fastighetsförvaltningen
decentraliseras till nämnderna.

2.1.3 Förordar nämnden en kostnadsbaserad eller en
marknadsmässig hyressättning?
NÄMND
TN
BN
MHN
GNVN

KOSTNAD
X
X
X
X

GSVN

X

VVN

X

HSN

X

BUN
KFN
FHS

X
X
X

MARKNAD

KOMMENTARER

X

En kombination av både kostnads- och
marknadsbaserad hyressättning bör kunna användas.
Exempelvis skulle vakanta lokaler hyras ut till
marknadspris, om det underlättar uthyrning och
medför minskade kostnader för kommunen.
Kapitalkostnaderna bör särredovisas, då besked om
den definitiva hyran för året inte erhålls tidigast i
april.
Kapitalkostnaderna bör särredovisas, då besked om
den definitiva hyran för året inte erhålls tidigast i
april.
Marknadsmässiga hyror bör kunna användas för
lokaler där det finns en markand och som
diskussionsunderlag vid alternativa användningar av
lokaler.

X
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2.2 Slutsatser
Av ovan redovisade remissvar framgår att samliga nämnder som svarat
förordar någon form av ett internhyressystem liksom en centraliserad
fastighetsförvaltning. Vidare förordar den övertygande majoriteten, 80 procent
ett kostnadsbaserat internhyressystem.
Konsult- och servicekontoret anser således att det saknas stöd för att frångå ett
centraliserat, kostnadsbaserat internhyressystem.

3 Redovisning av remissvaren på förslaget till riktlinjer
I den mån remissinstans i sitt remissvar inte anfört vilken bestämmelse i det
remitterade förslaget som åsyftas, har konsult- och servicekontoret försökt
inordna svaret under den bestämmelse som ligger närmast till hands.

3.1 Syftet med riktlinjerna
Remitterat förslag: 1 § Syftet med dessa riktlinjer är att stödja den
långsiktiga lokalförsörjningen för kommunal verksamhet för att möjliggöra en
bättre styrning av lokalernas utformning, kvalitet och kostnader.
Remissvar: Inget.

3.2 Definition av lokalförsörsörjning
Remitterat förslag: 2 § Med lokalförsörjning avses i dessa riktlinjer åtgärder
för att, genom ägande, hyra eller arrende, förse kommunens verksamheter med
lokaler, mark och anläggningar för kommunal verksamhet.
Med objekt avses i dessa riktlinjer sådana lokaler, mark och anläggningar som
nämns i första stycket.
Remissvar: Inget.

3.3 Definition av tekniska nämndens ansvar – internhyresvärd
Remitterat förslag: 3 § Tekniska nämnden ansvarar enligt dessa riktlinjer och
enligt nämndens reglemente för lokalförsörjningen. I detta inbegrips att det
endast är tekniska nämndens som äger anskaffa objekt för lokalförsörjningen,
om inte kommunfullmäktige i särskilt fall beslutar annat.
För lokalförsörjningsfrågorna skall det finnas en särskild funktion under
tekniska nämnden. Den funktionen äger teckna överenskommelser om
internhyra och är hyresvärd i internhyresförhållandet.
Remissvar: Gotlands södra vårdnämnd och Visby vårdnämnd anser att i de
fall lämpliga lokaler inte kan erbjudas av tekniska förvaltningen skall
vårdnämnden själv kunna teckna avtal med extern förvaltare. Tekniska
förvaltningen skall i dessa fall anlitas på konsultbasis

3.4 Definition av internhyresgäst
Remitterat förslag: 4 § Basenhet, under kommunstyrelsen och övriga
nämnder, är hyresgäst i internhyresförhållandet och äger därmed rätt att teckna
överenskommelse om internhyra med hyresvärden, om inte förvaltning, under
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vilken basenheten lyder, efter samråd med berörd basenhet väljer att själv
teckna överenskommelsen om internhyran.
Remissvar: Hälso- och sjukvårdsnämnden anför att bestämmelsen bör utgå
alternativt ändra lydelsen till att ”det åligger respektive nämnd att utse
ansvariga inom sitt område att teckna lokalhyresöverenskommelser.” Skälen
för detta är att det utifrån givet reglemente är nämndens ansvar att reglera
ansvarsförhållanden inom nämndens verksamhetsområde. Därför skall det inte
i riktlinjer angående internhyra anges vem som är hyresgäst, utan detta ligger
inom nämndens område att avgöra. Dessutom måste anses att balans i kunskap
och kompetens m.m. så långt möjligt skall råda mellan hyresvärd respektive
hyresgäst vad gäller lokalkostnader. Att då i riktlinjerna ange basenhet som
part mot hyresvärden är inte rimligt.
Gotlands södra vårdnämnd och Visby vårdnämnd ser positivt på att
internhyresavtal som regel tecknas med kommunens tekniska förvaltning.

3.5 Allmän definition av internhyra
Remitterat förslag: 5 § Med internhyra avses betalning för lokalförsörjning.
Internhyran består av en obligatorisk del och en frivillig del. Den obligatoriska
delen kallas bashyra och är inte förhandlingsbar.
Remissvar: Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att hela hyresförhållandet
måste gå att diskutera utifrån de förutsättningar som gäller för nämndens
verksamhet, och att även bashyran måste vara förhandlingsbar.

3.6 Allmänt om bashyran
Remitterat förslag: 6 § I dessa riktlinjer behandlas i huvudsak endast
bashyran. Denna fastställs enligt mall som kommunstyrelsen fastställer på
förslag från tekniska nämnden. Mallen skall innehålla skäliga
fördelningsnycklar för en schabloniserad fördelning av de kostnader i bashyran
som inte bestäms till exakt belopp.
Bashyran skall vara kostnadsbaserad varmed avses att det är de sammanlagda
budgeterade kostnaderna för tekniska nämndens lokalförsörjning under ett
verksamhetsår som utgör kostnadsbasen. För vart och ett objekt är målet att
hyran även skall vara självkostnadsbaserad sett över objektets ekonomiska
livslängd.
För varje objekt skall det finnas en överenskommelse om internhyra mellan
hyresvärd och hyresgäst. Detta gäller dock inte för tekniska nämndens
anläggningar för affärsdrivande verksamhet såsom hamnar, renhållningsverk,
turistanläggningar och vatten- och avloppsverk.
Remissvar: Hälso- och sjukvårdsnämnden anför att eftersom nämnden anser
att hela hyran skall vara förhandlingsbar, gäller nämndens synpunkter hela
hyresförhållandet. Nämnden anser att första stycket bör kompletteras med
”efter samråd med verksamhetsdrivande nämnd.” Andra stycket anger att
bashyran skall vara baserad på hela fastighetsbeståndet, men med mål att varje
objekt skall vara självkostnadsbaserad. Nämnden anser att det är två olika
principer, och det bör bestämmas vilken princip som skall tillämpas.
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Tekniska nämnden anför att enligt gällande ordning kan överenskommelse
göras om tilläggstjänster till bashyran. De allra flesta avtal är upprättade med
tilläggstjänster som motsvarar en normal fastighetsskötsel. Ett problem med
nuvarande och föreslagna regler är att de poster som enligt i 12 § skall ingå i
bashyran inte går att kalkylera på ett vederhäftigt sätt. Anledningen är att
posterna är svåra att identifiera ur de budgeterade och redovisade kostnaderna.
De går heller inte att hitta i jämförbara poster i någon statistik. För att på ett
enklare sätt beräkna hyran föreslås att hyran beräknas som en totalhyra det vill
säga med den obligatoriska och den frivilliga delen sammantagna. Därifrån
kan sedan avdrag göras på delar som ingår i den frivilliga delen. I riktlinjerna
bör därför bashyra bytas ut mot hyra. Hyran avser då bashyran (obligatorisk
del) och de delar av tilläggstjänster (frivillig del) som hyresgästen valt att inte
själv utföra. Skillnaden mot nuvarande ordning blir då att den frivilliga delen
av hyran räknas ut som ett avdrag från totalhyran istället som ett tillägg till
bashyran. Det blir på detta vis mycket enklare att påvisa de i hyran ingående
posternas storlek. Allt detta innebär i sak ingen skillnad mot nuvarande
regelverk om internhyror, posterna blir bara klarare att redovisa.
Vidare föreslår tekniska nämnden att i 6 §, ”budgeterade kostnader” byts ut
mot ”kalkylerade”. Anledningen är att de redovisade kostnaderna ligger
verkligheten närmast i tiden. Innevarande budget bygger på 1998 års resultat,
det är mera relevant att använda 1999 års resultat för en kalkyl. Det är
dessutom tyvärr så att de budgeterade kostnaderna kan avvika rätt kraftigt från
verklig kostnad. Vissa kostnader i framtiden kan vara kända utan att de hunnit
budgeterats. I sista stycket samma paragraf står det att hyran skall vara
självkostnadsbaserad sett över objektets ekonomiska livslängd. Detta är i vissa
sammanhang inte alltid så lyckat. Det kan förekomma situationer när
exempelvis en investering måste skrivas av på en kortare tid än den
ekonomiska livslängden. Då bör även hyran kunna anpassas till detta
förhållande.
Kultur- och fritidsnämnden anser att formuleringarna i andra stycket kan
tyckas något motsägelsefulla och svårbedömda ur hyresgästens perspektiv. Av
skrivningen framgår att tekniska nämndens lokalförsörjning totalt sett skall
balansera, men också att målet för varje objekt är att hyran skall vara
självkostnadsbaserad sett över objektets ekonomiska livslängd. Innebörden kan
möjligen förtydligas.

3.7 Intern hyresnämnd
Remitterat förslag: 7 § Kommunstyrelsens arbetsutskott skall utgöra intern
hyresnämnd. I detta ligger bland annat att fungera som förlikningsnämnd vid
tvister om hyresvillkor och att fastställa överenskommelser om internhyra vid
behov.
Både hyresvärd och hyresgäst kan hänskjuta fråga till kommunstyrelsens
arbetsutskott för avgörande.
Remissvar: Inget.

3.8 Bashyra – indexuppräkning
Remitterat förslag: 8 § I bashyran ingår de poster som anges i 9–14 §§.
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Posterna i bashyran räknas upp varje år med det procenttal som anges i
budgetanvisningarna (indexuppräkning), om inte annat anges.
Remissvar: Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att principerna för
internhyresöverenskommelser bör vara konsekventa, det vill säga att skall
hyran vara självkostnadsbaserad per objekt, kan man inte tillämpa schabloner
för hyresförändringar, utan eventuella förändringar måste beräknas per objekt.
Tekniska nämnden anför att med en uppräkning av hyran med procenttal som
anges i budgetanvisningarna blir hyran med tiden inte längre kostnadsbaserad,
då procenttalet oftast är lägre än den verkliga kostnadsökningen. Därför
föreslås att hyran enligt i stället räknas upp med ett adekvat branschindex.

3.9 Kapitalkostnaderna i bashyran
Remitterat förslag: 9 § Kapitalkostnaderna, avskrivning och internränta,
beräknas per objekt. Rak avskrivning skall tillämpas. För att uppnå jämförbara
förutsättningar mellan olika basenheter inom en förvaltning kan utjämning av
kostnaden för bashyra mellan olika objekt ske inom denna förvaltning.
Kapitalkostnaderna skall inte ingå indexuppräkningen.
Remissvar: Hälso- och sjukvårdsnämnden anser, som angivits ovan, att
principerna för internhyresöverenskommelser bör vara konsekventa, antingen
beräknas hyran genom schabloner eller per förvaltning eller per objekt, inte
blandas huller om buller.
Tekniska nämnden anser att sista meningen i första stycket helt bör utgå. Det
motverkar tanken med internhyror och det är administrativt orimligt att
genomföra i relation till arbetsinsatsen. Skall en sådan kostnadsutjämning ske
så borde det vara upp till varje förvaltning att göra en sådan.
Kultur- och fritidsnämnden anför att enligt paragrafen skall kapitalkostnaderna
beräknas med rak avskrivning. Beräkningssättet ger en hyressättning som
avviker från den externa markanden. För att erhålla en mer jämförbar
hyressättning föreslås att kapitalkostnaderna annuitetsbaseras.
Gotlands södra vårdnämnd och Visby vårdnämnd anför att på något sätt bör
dock kapitalkostnaderna särredovisas eftersom vårdnämnden med nuvarande
rutiner inte får besked om den definitiva hyran för året förrän tidigast i april.

3.10 Eventuell fastighetsskatt i bashyran
Remitterat förslag: 10 § I den mån fastighetsskatt belastar viss objekt, skall
belopp motsvarande skatten ingå i bashyran. Denna post skall således inte ingå
indexuppräkningen.
Remissvar: Inget.
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3.11 Försäkringskostnader m.m.
Remitterat förslag: 11 § Försäkringskostnader och till objektet anknutna
övriga riskutgifter för upplåtet ingår i bashyran.
Remissvar: Inget.

3.12 Yttre periodiskt underhåll m.m. i bashyran
Remitterat förslag: 12 § Kostnader för yttre periodiskt underhåll, yttre
löpande underhåll, grundtillsyn, centrala tekniska försörjningssystem och
underhåll av byggnadsstomme ingår i bashyran.
Remissvar: Gotlands södra vårdnämnd och Visby vårdnämnd anser att
vårdförvaltningarna måste få större inflytande när det gäller periodiskt
underhåll, speciellt angeläget är det när det gäller boendemiljöerna inom det
särskilda boendet.

3.13 Vakanskostnader i bashyran
Remitterat förslag: 13 § Kostnaden för vakanser till en nivå för vad som är
normalt för branschen ingår i bashyran, om inte annat sägs i nästa stycke.
Kostnaden för så kallade strategiska vakanser, politiskt beslutade vakanser,
skall dock bäras av kommunstyrelsen genom särskilda medel som tilldelas
fastighetsförvaltningen.
Remissvar: Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att ”normalt för branschen”
bör bestämmas, eller kunna ingå som en del av förhandlingen mellan hyresgäst
och hyresvärd.
Tekniska nämnden föreslår att ”normalt för branschen” bör bytas ut mot
kommunens.
Kultur- och fritidsnämnden anser också att kostnader för vakanser till en nivå
som är normal för branschen skall ingå i bashyran. Formuleringen ger mycket
liten ledning för beräkning av beloppets storlek och fördelning per objekt.”
Gotlands norra vårdnämnd anser även den att ett förtydligande behövs om vad
som anses normalt för branschen samt vem som beslutar om detta;
kommunstyrelsen eller tekniska förvaltningen. Nämnden anser vidare
beträffande vakanser att ett förtydligande behövs av vem som har ansvaret för
vakanta lokaler vid till exempel konkurrensutsättning av verksamhet.

3.14 Administrationskostnader i bashyran
Remitterat förslag: 14 § Administrationskostnader ingår i bashyran och
beräknas endast med ovanstående poster i bashyran som underlag. I
administrationskostnaderna ingår ersättning för samlad uppföljning och stöd
till brukare, till exempel rådgivning angående konsumtionsavgifter.
Remissvar: Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att ersättning för
administrationskostnader skall kunna ingå som en del av förhandlingen mellan
hyresgäst och hyresvärd och anför som exempel att genomsnittet för landsting
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enligt senast sammanställning ligger på cirka 17 kronor per kvadratmeter och
år medan Gotlands kommun ligger på cirka 30 kronor per kvadratmeter och år.
Tekniska nämnden anser att det som står om administrationskostnader inte är
lätt att förstå. Texten bör ändras så att kostnaderna kan göras mätbara.
Kultur- och fritidsnämnden anser att metoden för beräkning av
administrationskostnaderna bör framgå tydligare. Att grunden är posterna i
bashyran är inte helt lättförståeligt. Kostnaden tas ut som en avgift per
kvadratmeter och hur den beräknas utifrån tekniska förvaltningens kostnader
bör tydliggöras. Bland exempel på vad som ingår nämns rådgivning avseende
konsumtionsavgifter som är en tilläggstjänst och således borde falla utanför. I
annat fall betyder det att ett tjänsteutbud avseende den frivilliga delen
finansieras av bashyran. Tjänsten är bra och efterfrågas men
beräkningsgrunden behöver möjligen konkretiseras.

3.15 Frivilliga internhyresvillkor
Remitterat förslag: 15 § Hyresvärd och hyresgäst får utöver vad som sagts
om bashyra komma överens om tilläggstjänster, exempelvis inre periodiskt
underhåll och fastighetsservice. Hyrestillägget för dessa tjänster skall följa den
indexuppräkning som gäller för bashyran
Remissvar: Inget.

3.16 Vakanser på grund av verksamhetsförändringar
Remitterat förslag: 16 § Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige på
eget initiativ beslutar om verksamhetsförändring som innebär lokalminskning
för nämnd skall beslutet anses upphäva ett internhyresförhållande och hyran
under återstående avtalstid bekostas av kommunstyrelsen.
Bifaller kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige förslag från nämnd om
verksamhetsförändring i besparingssyfte som innebär lokalminskning skall
beslutet anses upphäva ett internhyresförhållande och kostnaden för hyran
under återstående avtalstid delas lika mellan hyresgästen och hyresvärden.
Om internhyresavtal för lokaler som hyresvärden hyr externt sägs upp av
hyresgästen, innan det externa avtalet upphör skall dock den
verksamhetsdrivande förvaltningen stå för hela kostnaden.
Remissvar: Jämför Gotlands norra vårdnämnds svar under avsnitt 3.13.

3.17 Ut- och inhyrning av externa objekt samt investeringar
Remitterat förslag: 17 § Om det finns godtagbara objekt i hyresvärdens eget
bestånd, skall verksamheten vid ökat lokalbehov hänvisas till sådant objekt.
Finns inte sådant objekt, skall hyresvärden i samråd hyresgästen vidta åtgärder
för att tillgodose verksamhetens behov.
Kan verksamhetens behov endast lösas genom extern inhyrning av objekt,
skall det ske. Därvid äger hyresvärden gentemot hyresgästen rätt till skäligt
påslag för kostnader med hänsyn till vad som ingår externhyreskontraktet.
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Krävs nyinvesteringar skall kommunstyrelsens beslut den 30 oktober 1997,
§ 287, om byggprocessen – principer m.m. följas.
Remissvar: Tekniska nämnden påtalar att en problemställning som inte berörts
i förslaget till riktlinjer är ackumulerade kostnader för i ordningsställande eller
verksamhetsanpassningar för nya hyresgäster som utförts som investeringar
och successivt höjer det bokförda värdet. Om hyresgästen flyttar innan
avskrivningar sänkt det bokförda värdet till ursprungsnivån, förs den högre
hyresnivån vidare till nästa hyresgäst som belastas med den förre hyresgästens
kostnader. Sker detta i flera steg blir hyresnivån till slut inte rimlig.
Vidare anser tekniska nämnden att ett likartat problem finns när hyresgäst mot
egen vilja hänvisas till andra lokaler med en högre hyra. I de gällande
riktlinjerna finns en dellösning på detta, då det i dessa finns en möjlighet till
direktavskrivning under vissa omständigheter. För att en direktavskrivning inte
skall belasta resultatet negativt så måste det finnas en post att skriva av emot.
Nämnden föreslår därför att det införs en ny post i hyran. Riskkostnader, för att
täcka gemensamma övergripande kostnader för strategiska vakanser, kostnader
för evakueringar och avskrivning av verksamhetsanpassningar vid förtida
utflyttningar samt för återställningsåtgärder vid avslutande av en förhyrning.
Storleken på en sådan här post är svår att bedöma, den varierar troligen mycket
över tiden. Förslagsvis skulle man kunna pröva med en procent av totalhyran,
vilket skulle motsvara cirka 3 miljoner kronor. En utvärdering av denna post
kan ske efter något år för att se om beloppet är rimligt.
Kultur- och fritidsnämnden anför att definition av skäligt påslag bör om
möjligen utökas eller specificeras. Det kan också ifrågasättas om påslagets
storlek skall vara knutet till vad som ingår i externhyreskontraktet, troligen
minskar hyresvärdens administration och arbete ju mer som ingår. Hittills har
påslaget ofta upplevts som omotiverat högt vilket bör beaktas i riktlinjerna.
Gotlands södra vårdnämnd och Visby vårdnämnd anser att objekt som inhyrts
externt av tekniska förvaltningen inte skall drabbas av samma administrativa
påslag som kommunägda objekt.

3.18 Inhyrningar av annan än tekniska nämnden
Remitterat förslag: 18 § För det fall facknämndernas verksamheter
självständigt har förhyrt externa objekt utan internhyresvärdens medverkan,
skall dessa avtal före utgången av år 2002 ha överlämnats till
internhyresvärden.
Remissvar: Hälso- och sjukvårdsnämnden anför att i den verksamhet
nämnden bedriver finns vissa lokaler och bostäder som hyrs in tillfälligt eller
som ett led i verksamheten, exempel på detta är bostäder för sommarvikarier
m.fl. samt bostäder för patienter under rehabilitering. Nämnden anser det
praktiskt att sådan förhyrning även fortsättningsvis kan ske inom ramen för
nämndens ansvar.
Gotlands södra vårdnämnd och Visby vårdnämnd anser att de externhyresavtal
som nämnden tecknat direkt med berörd fastighetsägare inte bör överföras på
tekniska förvaltningen. Om beslut fattas i annan riktning förutsätts att
nämnden tilldelas anslag motsvarande eventuella extra påslag.
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3.19 Bemyndigande i samband med konkurrensutsättning
Remitterat förslag: 19 § Kommunstyrelsen bemyndigas att, efter hörande av
tekniska nämnden, att utfärda tillämpningsföreskrifter med avsteg från dessa
principer, om det behövs med anledning av konkurrensutsättning av
kommunal verksamhet.
Remissvar: Inget.

3.20 Övergångsbestämmelser
Remitterat förslag: Dessa riktlinjer träder i kraft den 1 januari 2001, då
kommunfullmäktiges beslut § 185/1994 och kommunstyrelsens beslut §
443/1991, § 525/1992 samt § 336/1994 upphör att gälla.
Dessa riktlinjer gäller inte de objekt som vid ikraftträdandet förvaltas av
Västerby behandlingscenter och folkhögskolan.
Remissvar: Inget.

4 Allmänna utgångspunkter och överväganden
Ett internhyressystem infördes i Gotlands kommun för att öka effektiviteten i
lokalanvändning. Hyresnivåerna skall på olika sätt kunna påverkas av
hyresgästerna, exempelvis skall hyran reduceras genom att lokalytor friställs
eller att hyresgästen själv väljer att utföra vissa tjänster. Systemet bör också
vara enkelt och lättförståeligt och inte inbjuda till ineffektiva diskussioner och
överläggningar mellan hyresvärden och hyresgästerna. I annat fall finns risk för
att systemet blir ineffektivt och medför stora kostnader för kommunen.
Konsult- och servicekontoret har med beaktande av remissvaren omarbetat
vissa delar av det remitterade förslaget. 19 § har helt utgått. Omarbetningarna
har markerats med streck i kanten i bilagda riktlinjer. De frågor som i viss mån
kvarstår olösta får lösas genom den praxis som utvecklas till följd av
internhyresnämndens (kommunstyrelsens arbetsutskott) beslut.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till riktlinjer för internhyra.
Kommunfullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att utarbeta förslag till
sådan mall för bestämmande av internhyra som följer av 6 § riktlinjerna för
beslut i kommunstyrelsen före utgången av september 2001.

KONSULT- OCH SERVICEKONTORET

Björn Ericsson
ekonomidirektör

Patrik Pettersson
utredningssekreterare

PROMEMORIA
14 september 2000
Konsult- och servicekontoret

Dnr 1999/01766-29

Kommunstyrelsen

Vissa frågor om kommunens internhyressystem
1 Bakgrund
Kommunstyrelsen har på uppdrag av fullmäktige genomfört en utvärdering av
internhyressystemet. Se rapporten Utvärdering av internhyressystemet juni
2000, vidare kallad utvärderingen.
Dessutom har konsult- och servicekontoret, i samband med utvärderingen,
utarbetat ett förslag till riktlinjer som bygger på en omarbetning och
sammanställning av tidigare fattade beslut om internhyran. Se vidare Förslag
till riktlinjer för internhyra den 30 juni 2000.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2000 framfördes önskemål
om ytterligare belysning av ett antal frågeställningar. Dessa behandlas i denna
promemoria.

2 Centraliserad eller decentraliserad fastighetsförvaltning
Ämnet behandlas delvis i utvärderingens avsnitt 4.2.3 s. 20 f.

2.1 Centraliserad fastighetsförvaltning
Med en centraliserad fastighetsförvaltning avses att en nämnd har det samlade
ansvaret för en effektiv fastighetsförvaltning i alla dess aspekter. Det är således
en kärnverksamhet för den nämnden att svara för att tillhandahålla lokaler åt
kommunens verksamheter.

2.2 Decentraliserad fastighetsförvaltning
Med en decentraliserad fastighetsförvaltning avses att varje nämnd själv tar
fullt ansvar för sina lokaler. Fastighetsförvaltningen blir då en verksamhet
jämte övriga verksamheter och måhända av nämnden inte uppfattas som en
dess kärnverksamhet.

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
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I samband med kommunstyrelsens behandling av ärende om
fastighetskontorets organisation den 22 september 1994, § 336, fattades beslut
med den innebörden att nämnd, efter beslut av kommunstyrelsen, skall kunna
överta fastighetsförvaltningen, varvid samma krav skall gälla som för
fastighetskontoret.

3 Kostnadsbaserad eller marknadsmässig hyressättning
Det internhyressystem som idag tillämpas i Gotlands kommun är
kostnadsbaserat.

3.1 Kostnadsbaserad hyressättning
Grunden för en kostnadsbaserad hyressättning är faktiska och förväntade
utgifter för anskaffandet och bibehållandet av en lokal och dess värde under
lokalens ekonomiska livslängd. Det ligger i sakens natur att förväntade utgifter
måste bygga på schabloner och därmed har karaktären av försäkringspremier.
Utgifterna periodiseras sedan till en årlig kostnad.

3.2 Marknadsmässig hyressättning
En marknadsmässig hyressättning kräver å ena sidan att det finns ett utbud av
ett antal likvärdiga lokaler på marknaden och å andra sidan att det finns en
efterfrågan på sådana lokaler. Detta kan vara förhållandet för kontorslokaler
men när det gäller speciallokaler saknas i regel ett alternativt utbud. I avsaknad
av en regelrätt marknad kan svårligen även någon bruksvärdesmetod användas
för fastställandet av en hyra.

4 Beräkningen av kapitalkostnaden i internhyreskalkylen
4.1 Avskrivning
Kommunens utgifter för anskaffning lokaler och senare investeringar i dem
aktiveras i kommunens balansräkning. Enligt god redovisningssed skall dessa
utgifter skrivas av inom ett antal år, som varierar något beroende på vilken
lokaltyp det är frågan om. Exempelvis är avskrivningstiden för kontor 33 år,
det vill säga tre procent av utgifterna skall kostnadsföras varje år. Denna
periodisering av utgifterna skall redovisas som en årlig kostnad i kommunens
resultaträkning. Denna kostnad ingår som en post i internhyressystemets
bashyra.

4.2 Internränta
Internräntan fastställs av kommunstyrelsen för ett budgetår åt gången och skall
enligt gällande riktlinjer baseras på en prognos av den genomsnittliga
periodräntan på den långfristiga låneportföljen för det nästkommande
budgetåret.
På det belopp som kvarstår oavskrivet för en lokal vid ingången av ett
budgetår, debiteras i internhyressystemet internränta. För år 2000 är
internräntan sex procent.
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5 Principer för fastställande av periodiskt underhåll
Konsult- och servicekontoret har beträffande detta avsnitt inhämtat uppgifter
från tekniska förvaltningens fastighetsavdelning angående tillvägagångssättet
för fastställandet av det periodiska underhållet. Med periodiskt underhåll avses
såväl yttre som inre underhåll av kommunens fastigheter. För år 2000 är
knappt 38 miljoner kronor budgeterade av tekniska förvaltningen för
periodiskt underhåll. Enligt upprättade internhyresöverenskommelser kan dock
i vissa hyresgästen själv svara för det inre underhållet.
Med periodiskt underhåll avses åtgärder, som inte är årligen igenkommande
per objekt, för att bibehålla fastighetsbeståndets reala värde. Till yttre
underhåll räknas även centrala tekniska försörjningssystem samt underhåll av
byggnadsstomme.
Fastighetsavdelningen använder sig av REPAB som är ett databaserat
fastighetssystem för bland annat underhållsplanering. REPAB är ett av de
större fastighetssystemen som finns i Sverige med ett stort antal brukare
anslutna. De priser per kvadratmeter (kvm) som anges i systemet för olika
åtgärder baseras på årlig statistik från samtliga användare, varför de kostnader
som fås fram via REPAB kan antas vara giltiga även för Gotland.
Det förekommer en kraftig variation emellan olika kommuner och landsting av
hur mycket som avsätts till planerat underhåll. Den lägsta avsättningen brukar
ligga på 30–35 kr/kvm och år och den högsta närmare 150 kr/kvm och år. En
förklaring till skillnaden beror på hur begreppet periodiskt underhåll
definieras.
De kommuner och landsting som budgeterar låga värden på det periodiska
underhållet väljer i stället att lägger mera investeringsbudgeten medan de som
ligger högt låter det mesta finansieras via driftbudgeten. I Gotlands kommun
ligger budgeten i snitt på cirka 100 kr/kvm och år för periodiskt underhåll.
Genom att multiplicera aktuell yta med kvm-priset enligt REPAB får tekniska
förvaltningen fram kostnaden för det peridiska underhållet. Fördelningen
mellan yttre och inre underhåll varierar mellan 70 och 30 procent upp till
mellan 55 och 45 procent beroende på typ av byggnad samt vilken verksamhet
som bedrivs i lokalerna.
Eftersom det nästan alltid är så att behovet av periodiskt underhåll är större än
medelstillgången, måste tekniska nämnden prioritera. Principen är då att det
yttre underhållet går före det inre. Detta beroende på att det yttre underhållet
har med bibehållande av fastighetens reala värde och goda funktion att göra.
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Sammanfattning
Konsult- och servicekontoret har haft i uppdrag att utvärdera internhyressystemet. I arbetet med utvärderingen har datainsamling skett genom enkäter,
intervjuer och genomgång av årsredovisningar och annat räkenskapsmaterial.
Utvärdering visar att en klar majoritet av de som svarat på enkäterna är allmänt sett för ett internhyressystem. Däremot är endast 21 procent nöjda med
kommunens internhyressystem som det nu fungerar.
Räkenskapsmaterialet visar att lokalkostnadernas andel av verksamheternas
kostnader 1999 jämfört 1990 har minskat.
Det kan finnas vissa frågeställningar som om det bedöms lämpligt kan behöva
utredas vidare. Dessa frågor är av den arten att får anses ankomma på tekniska
nämnden att verkställa utredningarna. Det gäller frågor om:
• Hur bör informationsmaterial om internhyressystemet lämpligen utformas?
• Är balansenhet en lämplig form för fastighetsförvaltningens organisation?
• Hur skall eventuella hyresförhållanden och vakanser som uppkommer
med anledning av konkurrensutsättning lämpligen hanteras med beaktande
av neutralitet mellan extern och intern utförare?
• Behöver byggprocessen starkare inslag av beslutsstyrning för att undvika
att lokalerna blir för dyra?
• Bör samtliga externa inhyrningar ske genom fastighetsförvaltningen och
vad är skäligt ”mäklararvode” i dessa fall?
I avvaktan på resultatet av eventuella ytterligare utredningar anser konsultoch servicekontoret att en omarbetning av tidigare beslut om internhyra med
vissa tillägg kan vara motiverat. Ett från denna utvärderingsrapport fristående
förslag till riktlinjer för internhyra har därför utarbetats. Det förslaget är en
omfattande omarbetning, varför ändringar, förenklingar och tillägg inte särskilt markerats i förslaget.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
En försöksverksamhet med internhyror bedrevs i samband med att decentralisering av ansvar och befogenheter till basenhetsnivå infördes under andra
hälften av 1980-talet.
Ett generellt beslut om internhyror tillkom när kommunstyrelsen den 29 augusti 1991 i ärendet Principer m.m. för internhyror i kommunens fastigheter,
§ 443, beslutade följande. (Smärre språkliga redigeringar har gjorts.)
1.

Tekniska nämndens förslag till principer och riktlinjer fastställs med de av kommunkansliet angivna förändringarna.

2.

Kommunstyrelsens arbetsutskott skall utgöra intern ”hyresnämnd”; det vill säga fungera
som förlikningsnämnd vid tvister om hyresvillkor inom den kommunala organisationen.

3.

Basenheten är hyresgäst i internhyresförhållandet.

4.

Drätselkontoret får i uppdrag att i samråd med fastighetskontoret utreda frågan om hur
investeringar och kapitalkostnader skall behandlas.

5.

Nämnder och styrelser uppmanas att i samråd med fastighetskontoret utbilda sina basenhetsföreståndare i internhyresfrågor.

6.

Fastighetskontoret får i uppdrag att teckna hyresavtal med basenheterna enligt de nu fastställda principerna och riktlinjerna.

7.

Fastighetskontoret får i uppdrag att i samråd med drätselkontoret utarbeta riktlinjer för
försäkringshanteringen.

8.

Fastighetskontoret får i uppdrag att i samråd med drätselkontoret göra en utvärdering av
systemet med internhyror under hösten 1993.

Kommunstyrelsens beslut grundade sig på tekniska nämndens förslag den 30
maj 1991, § 161, att föreslå kommunstyrelsen att fastställa riktlinjerna m.m.
som fastighetskontoret presenterat i utredningen Förslag till principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens fastigheter; internhyror.
I utredningen angavs att målen för internhyror kan delas in i tre delar där: 1.
utgångspunkten är att den kommunala lokalförsörjningen skall grundas på
verksamheternas verkliga kvalitativa och kvantitativa behov och att detta
åstadkoms genom optimalt utnyttjande av lokaler genom ett ökat samutnyttjande samt frigörande av dåligt utnyttjade lokaler; 2. internhyror leder till ett
ökat lokalkostnadsmedvetande hos brukarna; och 3. internhyrorna är ett medel
för klarläggandet av ansvarsgränser mellan hyresvärd och brukare. Vidare uttalades att en fungerande internhyra förutsätter klara spelregler, dialog mellan
värd, brukare och kommunledning och att internhyran uppfattas som rättvis.
Den 19 november 1992 ändrade kommunstyrelsen, § 525, principerna för internhyror genom att besluta följande. (Smärre språkliga redigeringar har gjorts.)
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1.

Punkten ”Basenheten är hyresgäst i internhyresförhållandet” ändras till: Huvudregeln är
att basenheten är hyresgäst i internhyresförhållandet. Förvaltningen har dock rätt att
teckna internhyresavtal med fastighetskontoret efter samråd med berörd basenhet.

2.

Bifaller kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige förslag från nämnd om verksamhetsförändring i besparingssyfte som innebär lokalminskning skall beslutet anses upphäva ett
internhyresförhållande och kostnaden för hyran under återstående avtalstid delas lika
mellan berörd nämnd och fastighetskontoret.

3.

Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige på eget initiativ beslutar om verksamhetsförändring som innebär lokalminskning för nämnd skall beslutet anses upphäva ett
internhyresförhållande och hyran under återstående avtalstid bekostas av kommunstyrelsen.

4.

Om internhyresavtal för lokaler som fastighetskontoret hyr externt sägs upp innan det
externa avtalet upphör skall den verksamhetsdrivande förvaltningen stå för hela kostnaden.

5.

Från och med 1993 skall beräkning av kapitalkostnader ske från månaden efter det att
anläggningen tagits i bruk. Principen gäller för såväl anläggningar och fastigheter som
maskiner och övriga inventarier.

1.2 Ledningskontorets utredning om fastighetskontorets organisation m.m.
Ledningskontoret utredde under 1993 och 1994 frågan om fastighetskontorets
organisation m.m. Utredningen skulle bedrivas i etapper. Till utredningens
andra etapp hade förts en rad frågor rörande fastighetsförvaltning och kapitalkostnader m.m.
Utredningen föreslog sammanfattningsvis att fastighetskontoret skulle ha ett
samlat ansvar för fastigheterna och kunna erbjuda annan service, att efter beslut av kommunstyrelsen skulle nämnd kunna överta fastighetsförvaltningen
med samma krav som gäller för fastighetskontoret, att en inte förhandlingsbar
bashyra skulle införas, att reglerna för bashyran skulle fastställas av kommunledningen och att utöver bashyran skulle innehållet i överenskommelser
om annan service kunna träffas med den avsikten att brukarnas ansvar och rörelsefrihet skulle öka.
På grundval av utredningsförslaget beslutade kommunstyrelsen den 22 september 1994, § 336, följande. (Smärre språkliga redigeringar har gjorts.)
•

Tekniska nämnden (fastighetskontoret) får i uppdrag att anpassa fastighetskontorets organisation av verksamheten i enlighet med utredningens synpunkter. Organisationen av
mark- och exploateringsverksamheten bör göras i samråd med kommunstyrelsen.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att i samråd med fastighetskontoret utarbeta normalförslag till ”överlåtelsehandling” och reglemente för förvaltning av de fastigheter som
nämnderna eventuellt själv vill ”äga”. I uppdraget ingår också att klargöra frågan om
nämndernas möjlighet att själva förhyra externa lokaler.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att utreda samverkan/sambruk mellan kommunens förvaltningar och GotlandsHem AB.

Vidare föreslogs kommunfullmäktige att fastställa Regler för internhyresöverenskommelser enligt utredningens förslag (Rapport 2, avsnitt 6). Full-
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mäktige fastställde den 10 oktober 1994, § 185, kommunstyrelsens förslag
med den ändringen att kommunledningen i 6.1 skulle ersättas med kommunstyrelsen följande. (Smärre språkliga redigeringar har gjorts.)
6. HYRESSÄTTNINGSPRINCIPER
Det är en gemensam uppfattning att hyran skall vara kostnadsbaserad. Detta kan medföra särskilda problem bland annat när kostnader i offentligt driven verksamhet skall jämföras och
konkurrera med privata alternativ. Problemet torde dock vara övergående och en tillämpning
av nedan redovisade principer skall redan på kort sikt kunna balansera en eventuell olikhet.
6.1. BASHYRA
Varje överenskommelse om hyra skall omfatta bashyra. Denna fastställs enligt mall som
kommunstyrelsen bestämt. Denna del av överenskommelsen är inte förhandlingsbar för parterna. I bashyran ingår kostnader för:
• Kapitalkostnader, kalkylränta och avskrivningar.
• Skatt.
• Försäkring.
• Övriga fastighetsanknutna riskutgifter.
• Periodiskt underhåll, yttre.
• Yttre löpande underhåll och grundtillsyn
• Centrala tekniska försörjningssystem.
• Underhåll av byggnadsstomme.
• Administration.
• Installationer efter överenskommelse.
• Vakanser.
6.1.1 Kapitalkostnader
Kapitalkostnaden beräknas på bokfört värde per objekt. För att uppnå jämförbara förutsättningar mellan olika basenheter inom en förvaltning kan utjämning av kostnaden för bashyra
mellan olika objekt ske inom denna förvaltning.
6.1.1.1. Kalkylränta
Kalkylräntan som tillämpas i kommunen är idag 11 %. Denna grundas på genomsnittlig ränta
på upplånat kapital. Eventuellt skulle hanteringen av lokalkostnaderna underlättas om kalkylräntan vid fastighetsupplåtelser närmare följde utvecklingen på räntemarknaden än som idag
sker. Kalkylräntan fastställs årligen i samband med budgetarbetet.
6.1.1.2. Avskrivningar
Rak avskrivning skall tillämpas. För att uppnå en bättre överensstämmelse mellan livslängd
och avskrivningstid bör en mer preciserad fördelning av underlag och avskrivningstider för
olika delar av fastigheter kunna göras i framtiden. Hyrorna skall regleras årsvis. En möjlighet
till direktavskrivning bör också finnas vid mer ingripande ombyggnader och dylikt.
6.1.1.3 Investeringar
Investeringar innebär normalt påverkan både på kapitalkostnader – bashyran – och driftkostnader. Investeringar innebär alltid krav på dialog mellan fastighetsförvaltaren och brukaren.
Förvaltaren har ansvar för att få fram medel för investeringen och brukaren ansvarar för att
resurser finns för eventuellt höjd bashyra. Någon automatisk uppräkning av anslag p.g.a. höjda driftkostnader sker inte. Olika typer av investeringar:
• Investeringar och installationer på brukarens initiativ – följer grundregeln ovan.
• Myndighetsbeslut som innebär krav på ombyggnad, anpassning etc. över vilket inte brukare kan råda – förutsätter dialog med kommunstyrelsen om kompensation för ökade
driftkostnader.
• ROT-pengar – förutsätter dialog med kommunstyrelsen om kompensation för eventuellt
ökade driftkostnader. Alternativt kan direktavskrivning ske.
6.1.2. SKATT
Avser skatt per objekt.
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6.1.3. RISKUTGIFTER
Försäkring – Avser kostnader för försäkring för upplåtet objekt.
Övriga riskutgifter – Fastighetsanknuten till upplåtet objekt.
6.1.4. UNDERHÅLL
Periodiskt underhåll, yttre
Yttre löpande underhåll. Grundtillsyn
Centrala tekniska försörjningssystem.
Underhåll av byggnadsstomme.
6.1.5. ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Administrationskostnader i bashyran beräknas endast med bashyran som underlag. I administrationskostnaderna ingår ersättning för samlad uppföljning och stöd till brukare, till exempel
rådgivning angående konsumtionsavgifter
6.1.6. VAKANSER
Kostnaden för vakanser till en nivå för vad som är normalt för branschen. Kostnaden för så
kallade strategiska vakanser – politiskt beslutade vakanser – skall bäras av kommunstyrelsen
genom särskilda medel som tilldelas fastighetsförvaltningen.
6.1.7. INDEXUPPRÄKNING
Överenskommen bashyra (förutom kapitalkostnader) skall räknas upp varje år med fastställt
procenttal som anges i budgetanvisningarna.

Såvitt kunnat utrönas finns dock inte något senare beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen om principerna för hyressättningen. Däremot har
ledningskontoret den 6 juni 1995 i skrivelse till förvaltningarna delgivit dem
en av fastighetskontoret upprättad promemoria angående överenskommelse
om bashyra daterad den 15 maj 1995, vilken grundade sig på fullmäktiges beslut den 10 oktober 1994. I promemorian finns bland annat en mall om hur
posterna i bashyran närmare skall beräknas. Beloppen som finns angivna i
promemorian är i dag dock inte i alla delar aktuella på grund av vidtagna indexuppräkningar.
Utöver ovan redovisade beslut har ett flertal ärenden såsom motioner och revisionsrapporter berört olika delar av internhyressystemet.

1.3 Uppdrag
I en motion av Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp daterad den 1 mars
1999 yrkades att en utvärdering av internhyressystemet varvid följande frågeställningar skulle beaktas:
1. Vilka fördelar för kommunen har internhyressystemet givit?
2. Vilka nackdelar för kommunen har internhyressystemet givit?
3. Hur mycket kostar det per år att upprätthålla internhyressystemet?
4. Vilka alternativ finns till det nuvarande internhyressystemet?
Motionen bifölls av kommunfullmäktige 11 oktober 1999, § 224, dock på så
sätt att kommunstyrelsen fick i uppdrag att en utvärdera internhyressystemet
före sommaren år 2000.
Eric Martell (s) yrkade i en motion om decentraliserad fastighetsförvaltning
daterade den 14 juni 1999, att möjligheterna och effekterna av en decentralisering av fastighetskontorets verksamhet till övriga förvaltningar skulle utredas. Detta i syfte att uppnå ett ännu tydligare kostnadsmedvetande och ge yt-

8
terligare möjligheter till påverkan av kostnaderna vad gäller förvaltningen av
fastigheter och lokaler. Vid handläggning av motionen den 13 mars 2000 beslutade fullmäktige ,§ 43, att motionen skulle överlämnas till kommunstyrelsen för beaktande vid utvärderingen.

1.4 Syfte
Syftet med denna utvärdering är att undersöka om de mål som utgjort grunden
för införande av internhyressystemet uppfyllts, om nämnder och förvaltningar
upplever systemet som ändamålsenligt och rättvist, och om ändringar i regelverket kan behövas.

1.5 Avgränsningar
Eftersom det endast är bashyran som är obligatorisk medan annan fastighetsservice i princip är konkurrensutsatt, avgränsas denna utvärdering i huvudsak
till den del av internhyressystemet som rör bashyran.

2 Metod
2.1 Motivering av metodval
Vid val av metod för en utvärdering kan ett flertal varianter väljas; alltifrån en
rent teoretiskt ansats, där litteraturstudier och olika modeller analyseras utgör
huvudinriktningen, till en mera praktiskt ansats, där datainsamling sker genom
enkäter och intervjuer.
Med hänsyn till att internhyressystemet är föremål för så många uppfattningar
och att det utretts vid så många tillfällen, bedöms att underlaget för utvärderingen främst bör ske genom inhämtning av de åsikter om internhyressytemet
som finns hos olika aktörer i kommunen. Datainsamlingen har genomförs i
form av enkät och intervjuer. Insamlade uppgifter har därefter analyserats.

2.2 Frågeställningar
Frågeställningarna i enkäten och som sedan följts upp genom några intervjuer
avser att mäta inställningen till ett internhyressystem i allmänhet, inställningen till kommunens internhyressystem. Vidare är frågeställningarna om systemet infriat målen för införandet av systemet och om någon nämnd övervägt
att överta fastighetsförvaltningen. Sammantaget bestod enkäten av sjutton frågor.

2.3 Datainsamling
2.3.1 Enkät
Målgruppen för enkäten har bestämts till kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och övriga nämndordförande i nämnder med egen förvaltning
och ledamöterna i dessa förvaltningars respektive ledningsgrupp; inalles 133
respondenter. Enkäten tillställdes respondenterna via e-post eller intern post
den 18 april 2000 med sista svarsdatum angivet till den 15 maj 2000. Därefter
har två påminnelser gått ut, varvid sista svarsdag för beaktande av enkätsvar
angetts till den 9 juni 2000.
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2.3.2 Intervjuer
Enkäten har följts upp med intervjuer med företrädare från tre förvaltningar
som kan sägas representera hyresgästerna, med en företrädare för tekniska
förvaltningen som kan sägas representera hyresvärden samt med kommunstyrelsens ordförande som kan sägas representera kommunledningen.

2.3.3 Övrigt
Under denna utvärderingen har även inhämtats uppgifter från årsredovisningar, andra utredningar samt de som på olika sätt har kunskaper om internhyressystemets regler m.m.

3 Redovisning av insamlade uppgifter
3.1 Enkätsvar
Av 133 möjliga enkätsvar hade endast 57 svar inkommit per den sista svarsdagen. I somliga fall har det angetts att någon svarat för flera (varje inkommet
enkätsvar har dock setts som ett enda oaktat att det uppgivits att svaret är
gemensamt för två eller flera) och i andra fall har förklarats att enkäten inte
kommer att besvaras av olika skäl. Svarsfrekvens uppgår därmed till knappt
43 procent. Det innebär ett stort bortfall.
Det förekommer även i vissa enkätsvar bortfall i form av att svar inte lämnats
på vissa delfrågor, att dubbla svar lämnats eller att följdfrågor som logiskt sett
inte skulle ha besvarats ändå har besvarats.
Med hänsyn till ovanstående görs den bedömningen att det inte är meningsfullt att redovisa svaren nämnds- eller förvaltningsvis. Svaren på alla enkätfrågor återges i procent i förhållande till antalet inkomna svar, om inte annat
anges. Ej svar betecknar därvid sådana enkätsvar där svar inte lämnats på vissa delfrågor, dubbla svar lämnats eller följdfrågor som logiskt sett inte skulle
ha besvarats ändå har besvarat.

3.1.1 Svaren på fråga 1.1
Är Du allmänt sett för ett internhyressystem?
80

71,9

60
40
14

20

12,3
1,8

0
Ja

Nej

Vet ej

Ej Svar
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3.1.2 Svaren på fråga 2.1
Förstår Du de bakomliggande principerna för internhyressystemet?
80

70,2

60
40
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20
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Nej

Vet ej

Ej svar

3.1.3 Svaren på fråga 2.2
Anser Du att informationen från tekniska nämnden om
internhyressystemet är bra?
60
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38,6

40
15,8

20
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Nej

Vet ej

3.1.4 Svaren på fråga 2.3
Anser Du att principerna för att bestämma internhyrans storlek är
rimliga?
47,4
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20
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Nej
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3.1.5 Svaren på fråga 2.4
Upplever Du internhyressystemet som administrativt enkelt?
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40,4
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Vet ej

Ej svar
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3.1.5 Svaren på fråga 2.5
Upplever Du internhyresförhandlingarna som meningsfulla?
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40
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Nej

Vet ej

Ej svar

3.1.6 Svaren på fråga 2.6
Är Du allmänt sett nöjd med Gotlands kommuns internhyressystem?
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Ej svar

3.1.7 Svaren på fråga 3.1
Har Din förvaltning alternativt nämnd sedan 1991 kunnat effektivisera sitt
lokalutnyttjande som en följd av internhyressystemet?
50,9
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3.1.8 Svaren på fråga 3.2
Har Din förvaltning alternativt nämnd fått mera ändamålsenliga lokalytor
sedan 1991?
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0

56,1
24,6

15,8
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3,5

Nej

Vet ej

Ej svar

3.1.9 Svaren på fråga 3.3
Har medvetandet om lokalkostnaderna i Din förvaltning alternativt nämnd
ökat sedan 1991?
100

70,2

50

10,5

19,3

Nej

Vet ej

0
Ja
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3.1.10 Svaren på fråga 3.4

60
40
20
0

Om Du svarat Ja, beror detta på att lokalkostnaderna synliggjorts i budget
och redovisning?
56,1

24,6

Ja

8,8

5,3

5,3

Nej

Vet ej

Ej svar

Logiskt sett
obesvarad
följdfråga

3.1.11 Svaren på fråga 3.5
Är ansvarfördelningen mellan ”hyresvärd” och ”hyresgäst” klar?
43,9
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3.1.12 Svaren på fråga 4.1
Vilken är tendensen i Din förvaltning alternativt nämnd för
lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna sedan 1991?
60
40
20
0

43,9
15,8

Minskande

15,8

I stort sett
oförändrade

Ökande

24,6

Ej svar

3.1.13 Svaren på fråga 4.2
Anser Du att Din förvaltnings alternativt nämnds budgetering för
lokalkostnader är tillfredsställande med hänsyn till behovet av
kostnadsuppföljning för olika verksamheter?
60
40
20
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29,8
5,3

Ja

Nej

Vet ej

Ej svar
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3.1.14 Svaren på fråga 4.3
Har Din förvaltning alternativt nämnd någon långsiktig planering för
lokalbehovet?
40
30
20
10
0

35,1
26,3

31,6
7

Ja

Nej

Vet ej

Ej svar

3.1.15 Svaren på fråga 4.4, följdfråga till fråga 4.3
Av de som angivit tid varierar svaren från två upp till tio år.

3.1.16 Svaren på fråga 5.1
Har Din förvaltning alternativt nämnd någon gång övervägt att själv förvalta
sina lokaler?
40

28,1

33,3

26,3
12,3

20
0
Ja

Nej

Vet ej

Ej svar

3.1.17 Beträffande kommentarer till frågorna
Den som svarat på enkäten har för vissa svar också kunnat motivera sitt ställningstagande. De motiveringar som lämnats återges inte här men har i viss
mån kunnat användas vid analysen av materialet.

3.2 Intervjusvar
Intervjufrågorna har följt frågeställningarna i enkäten. De intervjuade har därvid också haft tillfälle att utveckla svaren och lämna övriga synpunkter. Intervjusvaren bör läsas med detta i minne.

3.2.1 Visby lasarett
Allmänt sett är det bra att ta betalt för lokalutnyttjandet genom ett internhyressystem för det möjliggör kostnadsjämförelser och uppföljningar. De bakomliggande principerna förstås och en viktig komponent därvid är att kunna
göra marknadsjämförelser. Någon information om internhyressystemet från
tekniska nämnden finns inte och inte heller någon intern information.
Principerna för att för att bestämma internhyrans storlek är inte rimliga. Kapitalkostnadsberäkningen är inte rättvisande och internräntan är schabloniserad. Förvaltaren borde dessutom kunna fördela ut kostnaderna på en större del
av beståndet och inte bara inom en förvaltning. Det är inte bra med schablonberäkningar av de olika kostnadsdelarna, schabloniserade höjningar och besparingsbeting. Fördelningsnyckeln för konsumtionsavgifterna är inte heller
bra.
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Internhyressystemet är inte administrativt enkelt för det finns flaskhalsar i underlagsproduktionen, vilket gör att räkenskaperna gås igenom även här. Internhyresförhandlingarna upplevs inte som meningsfulla.
Allmänt sett är principerna för kommunens internhyressystem bra men inte
tillämpningen. Lokalutnyttjandet har kunnat effektiviseras genom friställande
av lokalytor och lokalytorna har också blivit mera ändamålsenliga. Lokalkostnadsmedvetandet har ökat beroende på att de synliggjorts i budget och redovisning. Ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst är inte klar
vid periodiskt underhåll.
Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna är ökande beroende på nyinvesteringar. Budgetering och kostnadsuppföljningen är för närvarande inte
tillfredsställande men är på väg att bli bättre. Någon långsiktig planering för
lokalbehovet finns inte.
Det har övervägts att överta fastighetsförvaltningen för de egna fastigheterna
beroende på missnöje med fastighetsförvaltningen men det har aldrig lett till
någon konkret beslutssituation. Det är inte heller rimligt att bygga upp en
egen fastighetsförvaltningsorganisation.
Samarbetet med fastighetsförvaltningens driftspersonal på plats fungerar
mycket bra. Det är den administrativa delen av fastighetsförvaltningen som
fungerar mindre bra.

3.2.2 Barn- och utbildningsförvaltningen
Det är allmänt sett bra med internhyressystem och de bakomliggande principerna förstås. När det gäller informationen om systemet från tekniska förvaltningen är den bra och var framför allt tidigare år. Däremot har de skriftliga
internhyresöverenskommelserna bristande aktualitet, eftersom de inte förnyas
trots att hyran omräknas.
Principerna för att bestämma internhyran är tveksamma med hänsyn till att
periodiskt underhåll inte går till brukaren och är föremål för diskussion. När
det gäller frågan om internhyressystemet är administrativt enkelt kan sägas att
det initialt var arbetsamt. Dessutom finns det eftersläpningar med sena debiteringar i början av året och ibland kan det ta väldigt lång tid innan internhyran
bestäms och debiteras för vissa objekt. Detta påverkar nedbrytningen av internbudgeten som således blir sen.
Internhyresförhandlingarnas meningsfullhet är tveksam. Det har till exempel
önskats en så kallad miljöklausul på södra Gotland men det har inte kommit
till stånd.
Man vet ej om är nöjd med kommunens internhyressystem, till exempel gör
rambudgeteringen att det saknas incitament att minska lokalytorna. Lokalutnyttjandet har inte effektiviserats som en följd av internhyressystemet. Effektiviseringar har kommit tillstånd genom ett allmänt ansvarstagande och kostnadsmedvetenhet. Lokalytorna har inte blivit mera ändamålsenliga.
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Lokalkostnadsmedvetandet har ökat tack vare att kostnaderna synliggjorts i
budget och redovisning. Ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst
är inte helt klar. Den är beroende på olika personer och attityder, till exempel
är gränsdragningen mellan löpande tjänster och krav på arbetsorder flytande.
Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna är minskande beroende på
att internräntan gått ned. Budgeteringen av lokalkostnaderna med hänsyn
kostnadsuppföljningen fungerar bra.
På förvaltningsnivå försöker man få till stånd längre planering. Den planering
som görs är femårig. Det politiska systemet har dock svårt att hantera de prioriteringar som är förenade med en sådan planering.
När det gäller frågan om att överväga att själv överta förvaltningen har någon
nämndledamot övervägt detta men det har dock inte lett till någon konkret beslutssituation. Sådana överväganden har dock inte funnits på förvaltningsnivå.
Omorganisationen av tekniska nämndens förvaltning borde ha föregåtts av en
remiss till brukarna. Nu har servicenivån från tekniska förvaltningen minskat.

3.3.3 Visby vårdförvaltning
Det är allmänt sett bra med ett internhyressystem och de bakomliggande principerna förstås. Även om grundprinciperna är bra, har dessa genom tillämpningen och nya beslut dock satts ur spel. Informationen från den tekniska förvaltningen om internhyressystemet är bra.
Principerna för att bestämma internhyrans storlek är bra, utom såvitt avser
externt inhyrda lokaler, där pålägget för administrations- och vakanskostnader
inte är rimligt. Dessutom tillämpas olika regler i olika distrikt. Vidare medför
besparingsbeting också att principernas tillämpning blir knepig. Internhyressystemet är inte administrativt enkelt, eftersom ramminskningar kommer innan kostnaderna är kända. Budgetprocessen gör det otympligt.
Internhyresförhandlingarna är meningsfulla i det att lokalsituationen följs upp
och att de bidrar till att klargöra ansvarsgränserna. Däremot fås inte valuta för
inre periodiskt underhåll i fullserviceöverenskommelserna.
I stort sett är kommunens internhyressystem bra. Lokalutnyttjandet har kunnat
effektiviseras som en följd av internhyressystemet. Mera ändamålsenliga lokalytor har fåtts men beståndet är alltjämt föråldrat, speciellt vad gäller boendet inom äldreomsorgen.
Lokalkostnadsmedvetandet har ökat och det beror på att kostnaderna synliggjorts i budget och redovisning. Detta verkar något dämpande på efterfrågan.
Ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst är klar. Internhyresförhandlingarna bidrar till detta. Tillämpningen varierar dock med personerna
hos de inblandade förvaltningarna i vissa områden.
Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna är i stort sett oförändrad.
Budgeteringen av lokalkostnaderna är tillfredsställande med hänsyn till kost-
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nadsuppföljningen för verksamheterna. Någon långsiktig planering för lokalbehovet finns inte. Diskussioner om att själv överta förvaltningen av lokalerna
har diskuterats men aldrig lett till någon beslutssituation.
Det behöver klargöras om vad som gäller vid externa inhyrningar. Vissa externa inhyrningar har dessutom gjorts, utan att gå igenom fastighetskontoret.
Anledningen till detta har ofta varit att fastighetskontorets påslag för administrationskostnader. Ibland sker detta med fastighetskontorets goda minne.
Vidare bör underhållsplaneringen ske tillsammans med tekniska förvaltningen. Det finns en risk att rävspel uppkommer kring det inre underhållet på så
sätt att för nya lokaler tecknas inte någon sådan överenskommelse förrän lokalerna är så slitna att tiden för inre underhåll har infallit. Inför investeringar
önskas noggrannare driftskostnadskalkyler från tekniska förvaltningen och att
när den tar fram underlagen även lämnar synpunkter på rimligheten. Det kanske även behövs någon form av nyckeltal för olika verksamheter. Ett exempel
kan vara att lokalutformningen optimeras så att hyresintäkterna från de boende i särskilda boenden täcker en så stor del av lokalkostnaderna som möjligt.

3.3.4 Tekniska förvaltningen
Ett internhyressystem är allmänt sett bra bland annat därför att det synliggör
kostnaderna för verksamheten och ger verksamheten tillgång till hela arsenalen när det gäller att reducera dess kostnader. I detta fall genom att minska lokalytor eller anpassa standard. De bakomliggande principerna för internhyressystemet förstås.
Det är svårt att lämna information på en lämplig nivå om internhyressystemet,
eftersom detaljregleringen är för omfattande, vilket till exempel föranleder att
alla vill ha tillbaka vad de betalar för periodiskt underhåll varje år.
Principerna för att bestämma internhyran får konsekvenserna att likartade lokaler får olika hyror. Möjligen skulle hyran kunna bestämmas i förhållande
till nytta och inte fiktiv kostnad. Internhyressystemet är inte administrativt enkelt, då det föranleder diskussioner kring gränsdragningar. Internhyresförhandlingarna är meningsfulla såtillvida att de tydliggör kostnaden för lokalerna, och vad som bygger upp hyran.
Kommunens internhyressystem är inte bra på grund av den tilltrosbrist som
föreligger mellan de inblandade parterna. Problemen uppkommer även redan i
projektstadiet där nämnderna har svårt att precisera sina krav före byggstart
och därefter kommer med tilläggsbeställningar. Det saknas i beslutsunderlaget
från nämnderna ofta en behovsanalys av lokalbehovet.
Inom tekniska förvaltningen har lokalutnyttjandet kunnat effektiviseras delvis
som en följd av internhyressystemet. Däremot har inte mera ändamålsenliga
lokalytor erhållits. Lokalkostnadsmedvetandet har hela tiden funnits och beror
inte på att synliggörandet i budget och redovisning. Ansvarsfördelningen
mellan hyresvärd och hyresgäst är klar.
Tendensen för lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna är ökande,
mest beroende av att andra kostnader minskat snabbare. Budgetering av kostnaderna med hänsyn till behovet av kostnadsuppföljning är tillfredsställande.
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Det finns en långsiktig planering för lokalbehovet som sträcker sig ett till tre
år.
Det vore kanske önskvärt med en mera schabloniserad beräkning av hyran.
Avkastningskrav på en resultatenhet, vars prissättning skall baseras på självkostnad, är fel. Nu har organisationen för fastighetsförvaltningen centraliserats i syfte att garantera en likställd behandling av hyresgästerna.

3.3.5 Kommunstyrelsen
Allmänt sett är det bra med ett internhyressystem. Det är ett sätt att visa vad
lokalerna kostar och ger verksamheterna möjlighet att prioritera till exempel
mellan att öka lokalytorna eller att kunna anställa flera i verksamheten. Skulle
lokalerna i stället vara en form av fria nyttigheter, hade säkert krav på större
lokaler med överstandard i större utsträckning framförts av verksamheterna.
De bakomliggande principerna för internhyressystemet förstås och är bra.
Däremot har inte informationen från tekniska nämnden om internhyressystemet varit tillfredsställande. Principerna för att bestämma internhyrans storlek
är rimliga. Tyvärr har dock en del missförstått att bashyran inte är förhandlingsbar och därmed förhandlat även beträffande poster i bashyran.
Om internhyressystemet är administrativt enkelt vets ej, men det kan ändå
konstateras att tagit lång tid att få fram internhyreskontrakt beroende på väldigt tidsmässigt utdragna förhandlingar. Någon annan uppfattning om internhyresförhandlingarna är meningsfulla saknas än att det kan noteras att kommunstyrelsens arbetsutskotts hyresnämndsfunktion inte använts mer än vid ett
tillfälle. Sammanfattningsvis är kommunens internhyressystem bra.
Kommunstyrelsen har både kunnat effektivisera sitt lokalutnyttjande som en
följd av internhyressystemet och fått mera ändamålsenliga lokalytor. En positiv följd av internhyressystemet är att lokalbehovet ses över. Däremot medför
den flyttning av verksamheter som ibland behövs, att den verksamhet som
flyttas under en tid tappar tempo i tjänsteproduktionen. Lokalkostnadsmedvetandet har ökat som en följd av att kostnaderna synliggjorts i budget och redovisning.
Däremot har tillämpningen varierat och lett till att förhandlingarna dragit ut på
tiden. För kommunstyrelsen är tendensen minskande när det gäller förhållandet mellan lokalkostnaderna och de totala kostnaderna. Budgeteringen är tillfredsställande med hänsyn till kostnadsuppföljningen, och det finns en långsiktig planering för lokalbehovet. I vissa specialfall har det övervägts att
överta fastighetsförvaltningen.
Internhyressystemet är bra men kan givetvis ses över i syfte att göra det bättre. Även informationen om systemet kan förbättras. Kundservicen hos fastighetsförvaltaren har varierat. Möjligen skulle fler ärenden, när internhyreskontrakt inte kommer tillstånd eller andra oklarheter om tillämpningen av internhyressystemet och överenskommelserna föreligger, kunna hänskjutas till
kommunstyrelsens arbetsutskott för avgörande.
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3.4 Övriga uppgifter
3.4.1 Redovisningar m.m.
Ur årsredovisningen för 1990, det vill säga verksamhetsåret innan det första
generella beslutet om internhyra antogs, och ur årsredovisningen för 1999, har
följande uppgifter hämtats om de kommunala verksamheternas kostnader ur
resultaträkningarna.
ASPEKTER

ÅR 1990

ÅR 1999

Verksamhetens kostnader (mkr)
Verksamhetens kapitalkostnader ur not 2 (mkr)

-2 282,3
-226,5

-3 097,7
-299,5

SUMMA (avrundad)
KOSTNADSSUTVECKLINGEN (procent)

-2 509

-3 397
36

Avseende samma år har även inhämtats uppgifter från tekniska förvaltningen,
ledningskontorets ovannämnda utredning om fastighetskontorets organisation
och årsredovisningarna om kostnaderna för egna eller inhyrda lokaler för
kommunal verksamhet samt om förvaltat antal kvadratmeter för dessa lokaler.
Detta ger följande uppställning.
ASPEKTER

ÅR 1990

ÅR 1999

Totalkostnad (mkr)
Antal kilokvadratmeter

266
405

312
373

SNITTKOSTNAD (kr/kvm)
SNITTKOSTNADSUTVECKLINGEN
(procent)
LOKALKOSTNADERNAS ANDEL AV
VERKSAMHETENS KOSTNADER (procent)
MINSKNING AV ANDELEN (procent)

657

836
27

10,6

9,2
13

3.4.2 Västerby behandlingscenter och folkhögskolan
Av utredningsmaterialet framgår att Västerby behandlingscenter inte omfattas
av fastighetskontorets fastighetsförvaltning. Enligt uppgift är förklaringen
därtill historisk och sammanhänger med den lösning som gjordes när Västerby behandlingscenter överlämnades från staten till kommunen. Detta är sålunda ett exempel på decentraliserad fastighetsförvaltningen.
Folkhögskolan förhandlade, enligt uppgift, sig till en särskild överenskommelse med fastighetskontoret i mitten av 1990 talet. Överenskommelsen, som
förhandlades fram med fastighetschefen, innebär att fastighetskontoret endast
svarar för byggnadsstommen, klimatskärmen, och debiterar internhyra för
detta. Folkhögskolan svarar sedan själv för övriga poster såsom exempelvis
periodiskt underhåll.

4 Analys och slutsatser
4.1 Allmänna utgångspunkter
Begreppet fastighetsförvaltning innefattar ekonomisk, juridisk och teknisk
förvaltning. Den ekonomiska förvaltningen inbegriper kapitalförvaltning,
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hantering av alla löpande inkomster och utgifter för lokalerna, budgetering,
redovisning, fastighetsregisterhantering samt hyressättning.
Den juridiska förvaltningen omfattar bland annat avtalsfrågor (hyresavtal,
upplåtelseavtal och dylikt), fastighetsbildningsfrågor och garantibevakning.
Beträffande internhyressystemet kan upplysningsvis nämnas att interna hyresöverenskommelser inte är bindande i strikt juridisk mening.
Den tekniska förvaltningen omfattar fastighetsdrift och fastighetsunderhåll.
Driften omfattar tillhandahållande av till exempel värme, vatten, el och materiel samt olika arbetsinsatser av driftpersonal och entreprenörer. Fastighetsunderhåll består dels av löpande mindre reparationer och justeringar, dels av mer
omfattande byggnadsåtgärder för att bibehålla byggnadernas tekniska funktion och ekonomiska värde.

4.2 Tolkning av insamlade data
4.2.1 Datamaterialets begränsningar
Med hänsyn till att enkätens svarsfrekvens uppgick till knappt 43 procent får
försiktighet iakttas när det gäller en generalisering av resultaten. Detsamma
gäller om det faktum att flertalet valt att inte svara på enkäten, även om några
som inte svarat på enkäten uppgivit att de inte kan svara, eftersom de inte anser sig insatta i internhyressystemet. Konsult- och servicekontoret anser dock
det uppseendeväckande att bortfallet är så stort. För att får ett väl fungerande
internhyressystem, krävs att hyresgästerna på olika sätt medverkar i effektiviseringsarbetet, till exempel genom att svara på olika enkäter.
Beträffande redovisningsmaterialet gäller att kommunen bytt redovisningssystem efter 1990. Dessutom gäller att vissa lokalkostnader uppkommer direkt
hos andra förvaltningar genom egna inhyrningar, vilka kostnader således inte
redovisas hos tekniska förvaltningen. Det sistnämnda är dock av liten omfattning.

4.2.2 Effekter av införandet av kommunens internhyressystem
Ett internhyressystem syftar till att ekonomiskt styra verksamheterna till lägre
lokalkostnader. Av redovisningsmaterialet framgår att verksamhetens kostnader inklusive kapitalkostnader har ökat med 36 procent mellan 1990 och
1999, medan snittkostnaden för lokalerna endast ökat med 27 procent. Vidare
framgår att lokalkostnadernas andel av verksamhetens kostnader under samma period minskat från 10,6 till 9,2 procent, det vill säga en minskning av andelen med 13 procent. Viss reservation bör iakttas vid dessa jämförelser – exempelvis är personalkostnadsandelen i lokalkostnaden lägre än i kommunens
totala kostnader, vilket leder till en lägre kostnadsökningstakt. Konsult- och
servicekontoret anser ändock att skillnaderna är så pass stora att de kan läggas
till grund för slutsatser om kostnadsutvecklingen. Dessutom är förvaltat antal
kvadratmeter mindre under 1999 än under 1990 och lokalkostnadsmedvetandet har ökat i nämnder och förvaltningar. Vid sådana förhållanden får det anses, att internhyressystemet inte varit ett nollsummespel sett över åren, utan
att det tvärtom fungerat enligt målen för systemet och inneburit en effektivisering. Detta är givetvis fördelarna med systemet.
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Eventuella nackdelar i kostnadshänseende med systemet är svårare att fånga.
Emellertid är det flera som anser att internhyressystemet inte är administrativt
enkelt än de som gör det, även om skillnaden är liten. När det gäller internhyrans nuvarande konstruktion, kan konstateras att kapitalkostnaden bestäms till
ett exakt belopp som är känt först några månader in på verksamhetsåret medan övriga poster indexuppräknas redan i budgetprocessen. Detta medför problem vid budgeteringen av internhyran. Ändringar i kapitalkostnaden – såsom
aktivering av kostnader för åtgärder och förändringar i internräntan – gör också att internhyresöverenskommelsen i beloppsdelen förlorar i aktualitet och
inte kan följas endast genom indexuppräkningar. Enligt uppgift tillställer dock
fastighetsförvaltningen övriga förvaltningar information om hyresbeloppet för
varje år, när det har framräknats. Informationen har ibland varit skriftlig. I år
har informationen gått ut i form av en Excelfil.
Naturligtvis innebär även internhyresförhandlingar att tid måste avsättas för
detta ändamål som i stället hade kunnat användas på annat sätt, det vill säga
alternativkostnader uppkommer hos de övriga nämnderna. Dessutom har det
anförts att storleken på fastighetsförvaltningens påslag vid externa inhyrningar ibland kan få förvaltningarna att själva hyra in externa lokaler. Sådana inhyrningar har dock även funnits historiskt.
Konsult- och servicekontoret finner sammanfattningsvis att utvärderingen visat att fördelarna med ett internhyressystem överväger nackdelarna vad avser
kostnaderna. Däremot anser konsult- och servicekontoret att systemet kan behöva förenklas och förtydligas för att minimera transaktionskostnaderna.
I sammanhanget anser konsult- och servicekontoret, att även frågan om fastighetsförvaltningen lämpligen kan organiseras som en balansenhet bör utredas vidare som ett alternativ. Med balansenhet avses en enhet med ansvar för
både resultatet enligt resultaträkningen och ställningen enligt balansräkningen. På så sätt skulle fastighetsförvaltningen till exempel kunna bestämma hyrorna mot brukarna fullt ut enligt riktlinjerna på egen risk. Dessa hyror skulle
kunna räknas upp med endast index, om inte någon investering gjorts som
kräver omförhandling. Till finansförvaltningen amorterar fastighetsförvaltningen på internlånen och betalar kostnaderna för räntan som belöper på lånen. Vidare skulle möjlighet kunna ges att fondera för framtida underhållsbehov. Det bör ankomma på tekniska nämnden att utreda denna möjlighet.
Även om systemet på sikt kan komma att förändras enligt förslagen i föregående stycke, konstaterar konsult- och servicekontoret, att redan i dag saknas
det beslut i kommunstyrelsen som följer av fullmäktiges beslut, nämligen att
bashyran skall fastställas enligt mall som kommunstyrelsen bestämt. Det bör
ankomma på tekniska nämnden att snarast utarbeta och föreslå kommunstyrelsen en sådan mall med relevanta fördelningsnycklar över de poster som ingår i bashyran, frånsett kapitalkostnaderna. Den kan lämpligen bygga på de
ställningstaganden, som gjordes i fastighetskontorets promemoria om bashyran från 1995.

4.2.3 Alternativa lösningar på kommunens lokalförsörjningsbehov
I princip finns två inriktningar för lokalförsörjning, som sedan kan uppdelas i
vardera två alternativ. Den första inriktningen är en fastighetsförvaltning i
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egen regi, vilken vidare kan uppdelas i alternativen centraliserad och decentraliserad fastighetsförvaltning.
Den andra inriktningen är att lokalförsörjningen sker genom inhyrning av extern fastighetsförvaltare, vilken kan uppdelas i alternativen inhyrning från
kommunalt fastighetsbolag och inhyrning från annan fastighetsförvaltare.
Av dessa alternativ framgår att tre av dem innebär att lokalförsörjning handhas av förvaltare som har fastighetsförvaltning som huvuduppgift, det vill
säga förvaltningen är centraliserad och specialiserad. För att möta kraven på
en god förvaltning av fastighetsbeståndet, krävs en hög grad av professionalitet vid avgörandet när underhållsåtgärder är befogade för att fastigheterna inte
skall minska i värde.
Konsult- och servicekontoret anser sammanfattningsvis, att en nödvändig förutsättning för en effektiv fastighetsförvaltning är att förvaltningen är centraliserad och därmed specialiserad. Även om det förekommer viss decentraliserad fastighetsförvaltning i dag, är det inte troligt att uppbyggandet av en fastighetsavdelning vid varje nämnd skulle bidra till lägre kostnader utan troligare tvärtom till högre kostnader. Dessutom skulle detta troligen medföra att
inte någon innehar den kritiska massa i kompetens som krävs för att bedriva
en effektiv och rationell fastighetsförvaltning. Det enda rimliga alternativet
till en centraliserad fastighetsförvaltning i egen regi är en ökad inhyrning från
externa värdar. För att det skall lyckas torde nog krävas en samlad inhyrningsfunktion.

4.2.4 Synpunkterna på kommunens internhyressystem
Internhyressystemet skall vara kostnadsbaserat enligt nu gällande fullmäktige
beslut. Med detta förstås att det är fastighetsförvaltningens kostnader för hela
beståndet per år som ligger till grund och inte självkostnaden för varje lokal
per år. Detta innebär att överföring av medel sker för till exempel periodiskt
underhåll mellan olika verksamheter under verksamhetsåret. Sett över en fastighets ekonomiska livslängd måste dock målet vara, att internhyran är självkostnadsbaserad för det objektet.
De som allmänt sett är för ett internhyressystem uppgår till knappt 72 procent
och nästan lika stor andel förstår de bakomliggande principerna. Däremot är
endast 21 procent nöjda med kommunens internhyressystem. Skälen till detta
förhållande är flertaliga och komplicerade.
En del anser å ena sidan att systemet är alldeles för detaljerat och förordar en
mera schabloniserad hyra – möjligen beräknad efter nytta eller bruksvärde.
Andra anser å andra sidan inte att systemet är tillräckligt genomsynligt, att
varje post specificeras i hyran och att den hyra som betalas kommer den verksamheten tillgodo under samma år som hyran betalas, exempelvis gäller detta
frågor som periodiskt underhåll både yttre och inre.
En förklaringsmodell kan vara att eftersom den ekonomiska situationen i
kommunen försämrats under det sista decenniet, söker alla efter bästa förmåga
att minimera sina kostnader. Dessutom gäller för de flesta verksamheterna att
de skall bedrivas enligt speciallagstiftning och dessutom är de i princip hänvi-
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sade till en monopolist när det gäller lokalytor, det vill säga det finns inte någon möjlighet till den sorti som det finns på en fungerande marknad. Med
andra ord kan verksamheterna inte byta inriktning till en mer lönsam verksamhet eller lägga ned verksamheten. De kan inte heller enkelt byta hyresvärd. Under sådan omständigheter återstår då endast att protestera. Protesterna
riktar sig då mot bland annat budbäraren och budskapet i fullmäktiges beslut
om internhyror, numera tekniska förvaltningen. Fenomenet sprider sig och
protester leder till misstro mellan alla inblandade parter inklusive kommunledningen. Därmed inte sagt att protesterna i samtliga fall är missriktade eller
att kommunens internhyressystem är det bästa möjliga. Intressant i sammanhanget är dock att kommunstyrelsens arbetsutskott inte anlitats mera för att
avgöra tvistefrågor med anledning av internhyresöverenskommelser.
Konsult- och servicekontoret anser sammanfattningsvis, att information om
syftet med ett internhyressystem kan minska missnöjet med ett internhyressystem, varför informationen bör kunna förbättras. En eventuell förenkling av
reglerna skulle förmodligen också bidra till detta. Uppgiften att på lämpligt
sätt informera berörda ankommer både på tekniska förvaltningen och övriga
förvaltningar, vilket fastslog av kommunstyrelsen redan 1991.

4.3 Kommunens internhyressystem och konkurrensutsättning
Genom konkurrensutsättning av kommunala verksamheter uppkommer vissa
frågor som bara skissartat berörs här men som kan kräva viss anpassning av
internhyressystemet.

4.3.1 Anlitade externa företag i lokaler för kommunal verksamhet
För det första kan en konkurrensutsättning medföra att ett företag kommer att
bedriva verksamhet i kommunens lokaler. Skall kommunen då ta ut en hyra
från företaget som bestäms på samma grunder som gäller för verksamhet i
egen regi eller skall inte hyra alls tas ut av företaget utan bäras av förvaltningen som konkurrensutsatt verksamheten?
I detta fall synes det konsult- och servicekontoret som det vore lämpligt med
en anpassning av systemet så att det fungerar oberoende av om intern eller
extern uthyrning sker.

4.3.2 Uppkomna vakanser med anledning av konkurrensutsättning
Vidare kan som en konsekvens av konkurrensutsättning fler lokalytor friställas. Skall huvudinriktningen för dessa objekt vara att de avyttras eller skall de
ingå i vakanspoolen och i så fall vem skall bära kostnaden för dessa vakanser?
Att konkurrensutsättningen är verksamhetsförändring som nämnderna verkställer på uppdrag av fullmäktige talar enligt konsult- och servicekontorets
uppfattning för att det är kommunstyrelsen som skall stå för eventuella vakanskostnader i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1992 å ena sidan. Å
andra sidan talar samma beslut för att nämnderna skall bära vakanskostnaderna, eftersom det ligger i nämndernas mandat att bestämma såväl nivån på
konkurrensutsättningen som vilken verksamhet som skall konkurrensutsättas.
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4.4 Övrigt
Här berörs några problemområden som kan behöva belysas ytterligare i senare utredningar.

4.4.1 Byggprocessen och verksamheternas lokalbehov
En fråga som kanske behöver utredas vidare är, om det utöver den ekonomiska styrningen behövs en kraftigare styrning genom beslut i ärenden om investeringar. Med hänsyn till att likartade verksamheter bör ha lokaler med likartat funktionsvärde, finns en risk när en verksamhet beviljas investeringar i
vad som kan anses vara en högre nivå än vad som krävs för verksamhetens
behov att andra motsvarande verksamheter kräver samma nivå. Processen att
ta fram lokalprogram är här en viktig fråga.

4.4.2 Extern inhyrning av lokaler för kommunal verksamhet
Det är i dag något oklart om vem som får hyra in externa lokaler för kommunal verksamhet. Detta gör att det är svårt att få någon överblick av förekomsten av externa inhyrningar. Dessutom utnyttjas inte fastighetsförvaltningens
specialistkompetens på området, vilket är misshushållning med kompetens.
Ett lämpligt sätt att reglera detta kan vara att tydligare ange i reglementet för
tekniska nämnden. Ett annat sätt att reglera detta kan vara i riktlinjer för
kommunens lokalförsörjning och internhyressystem.
Om kommunnyttan skall beaktas, måste fastighetsförvaltningen kunna tilldela
lämpliga lokaler ur befintligt bestånd när verksamheterna frågar efter lokaler.
För att det skall kunna ske bör externa inhyrningar ske genom fastighetsförvaltningen. Tekniska nämnden borde tillsammans med övriga nämnder upprätta och àjourhålla en förteckning över samtliga inhyrda lokaler.

4.4.3 Planering av framtida lokalbehov
I vissa verksamheter går lokalbehovet att förutse på viss sikt. Det ger möjlighet att planera och prioritera verksamhetens lokalbehov på sikt. Om en rimlig
planering av lokalbehovet görs, kan till exempel investeringar eller större underhållsinsatser undvikas i lokaler som kommer att utrangeras eller avyttras
därför att de inte behövs om några år. Det ankommer på facknämnderna att
sörja för att en rimlig planering av verksamheternas lokalbehov upprättas och
tjänar som underlag för beslut om investeringar och underhåll.
För de fastigheter som enligt ovannämnda planering bedöms under överskådlig tid behövas för kommunal verksamhet, kan behovet av en god ekonomisk
hushållning tillgodoses genom att resurser för underhåll riktas till dessa lokaler.

4.5 Avslutande synpunkter
4.5.1 Eventuellt ytterligare utredningsbehov
Enligt konsult- och servicekontorets uppfattning kan sammanfattningsvis följande frågor möjligen behöva utredas vidare:
1. Hur bör informationsmaterial om internhyressystemet lämpligen utformas?
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2. Är balansenhet en lämplig form för fastighetsförvaltningens organisation?
3. Hur skall eventuella hyresförhållanden och vakanser som uppkommer
med anledning av konkurrensutsättning lämpligen hanteras med beaktande
av neutralitet mellan extern och intern utförare?
4. Behöver byggprocessen starkare inslag av beslutsstyrning för att undvika
att lokalerna blir för dyra?
5. Bör samtliga externa inhyrningar ske genom fastighetsförvaltningen och
vad är skäligt ”mäklararvode” i dessa fall?
Om det bedöms att ytterligare utredningar krävs för dessa frågeställningar, är
de av den arten att de får anses ankomma på tekniska nämnden, i samråd med
facknämnderna, att verkställa dessa utredningar.

4.5.2 Förslag till sammanställning av gällande regler
I avvaktan på att internhyressystemet och därmed sammanhängande frågor
eventuellt bedöms behöva ytterligare utredas, finner konsult- och servicekontoret dels att det kan finnas skäl att redan i dag sammanställa och förenkla
gällande regler, dels att vissa frågor som berörts i detta avsnitt inarbetas i ett
sådant beslut. Ett från denna utvärderingsrapport fristående förslag till riktlinjer för internhyra har därför utarbetats. Det förslaget är en omfattande
omarbetning, varför ändringar, förenklingar och tillägg inte särskilt markerats
i förslaget.

GOTLANDS KOMMUN
Riktlinjer för internhyra
Dnr: 1999/01766-29
FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA DEN 30 juni 2000
1 Syfte, definitioner och organisation
1 § Syftet med dessa riktlinjer är att stödja den långsiktiga lokalförsörjningen
för kommunal verksamhet för att möjliggöra en bättre styrning av lokalernas
utformning, kvalitet och kostnader.
2 § Med lokalförsörjning avses i dessa riktlinjer åtgärder för att, genom ägande, hyra eller arrende, förse kommunens verksamheter med lokaler, mark och
anläggningar för kommunal verksamhet.
Med objekt avses i dessa riktlinjer sådana lokaler, mark och anläggningar som
nämns i första stycket.
3 § Tekniska nämnden ansvarar enligt dessa riktlinjer och enligt nämndens
reglemente för lokalförsörjningen. I detta inbegrips att det endast är tekniska
nämndens som äger anskaffa objekt för lokalförsörjningen, om inte kommunfullmäktige i särskilt fall beslutar annat.
För lokalförsörjningsfrågorna skall det finnas en särskild funktion under tekniska nämnden. Den funktionen äger teckna överenskommelser om internhyra
och är hyresvärd i internhyresförhållandet.
4 § Basenhet, under kommunstyrelsen och övriga nämnder, är hyresgäst i internhyresförhållandet och äger därmed rätt att teckna överenskommelse om
internhyra med hyresvärden, om inte förvaltning, under vilken basenheten lyder, efter samråd med berörd basenhet väljer att själv teckna överenskommelsen om internhyran.
5 § Med internhyra avses betalning för lokalförsörjning. Internhyran består av
en obligatorisk del och en frivillig del. Den obligatoriska delen kallas bashyra
och är inte förhandlingsbar.
6 § I dessa riktlinjer behandlas i huvudsak endast bashyran. Denna fastställs
enligt mall som kommunstyrelsen fastställer på förslag från tekniska nämnden. Mallen skall innehålla skäliga fördelningsnycklar för en schabloniserad
fördelning av de kostnader i bashyran som inte bestämts till exakt belopp.
Bashyran skall vara kostnadsbaserad varmed avses att det är de sammanlagda
budgeterade kostnaderna för tekniska nämndens lokalförsörjning under ett
verksamhetsår som utgör kostnadsbasen. För vart och ett objekt är målet att
hyran även skall vara självkostnadsbaserad sett över objektets ekonomiska
livslängd.
För varje objekt skall det finnas en överenskommelse om internhyra mellan
hyresvärd och hyresgäst. Detta gäller dock inte för tekniska nämndens anläggningar för affärsdrivande verksamhet såsom hamnar, renhållningsverk, turistanläggningar och vatten- och avloppsverk.
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2(3)
7 § Kommunstyrelsens arbetsutskott skall utgöra intern hyresnämnd. I detta
ligger bland annat att fungera som förlikningsnämnd vid tvister om hyresvillkor och att fastställa överenskommelser om internhyra vid behov.
Både hyresvärd och hyresgäst kan hänskjuta fråga till kommunstyrelsens arbetsutskott för avgörande.
2 Bashyra för av kommunen ägda objekt
8 § I bashyran ingår de poster som anges i 9–14 §§.
Posterna i bashyran räknas upp varje år med det procenttal som anges i budgetanvisningarna (indexuppräkning), om inte annat anges.
9 § Kapitalkostnaderna, avskrivning och internränta, beräknas per objekt. Rak
avskrivning skall tillämpas. För att uppnå jämförbara förutsättningar mellan
olika basenheter inom en förvaltning kan utjämning av kostnaden för bashyra
mellan olika objekt ske inom denna förvaltning.
Kapitalkostnaderna skall inte ingå indexuppräkningen.
10 § I den mån fastighetsskatt belastar viss objekt, skall belopp motsvarande
skatten ingå i bashyran. Denna post skall således inte ingå indexuppräkningen.
11 § Försäkringskostnader och till objektet anknutna övriga riskutgifter för
upplåtet objekt ingår i bashyran.
12 § Kostnader för yttre periodiskt underhåll, yttre löpande underhåll, grundtillsyn, centrala tekniska försörjningssystem och underhåll av byggnadsstomme ingår i bashyran.
13 § Kostnaden för vakanser till en nivå för vad som är normalt för branschen
ingår i bashyran, om inte annat sägs i nästa stycke.
Kostnaden för så kallade strategiska vakanser, politiskt beslutade vakanser,
skall dock bäras av kommunstyrelsen genom särskilda medel som tilldelas
fastighetsförvaltningen.
14 § Administrationskostnader ingår i bashyran och beräknas endast med
ovanstående poster i bashyran som underlag. I administrationskostnaderna ingår ersättning för samlad uppföljning och stöd till brukare, till exempel rådgivning angående konsumtionsavgifter.
3 Frivilliga internhyresvillkor
15 § Hyresvärd och hyresgäst får utöver vad som sagts om bashyra komma
överens om tilläggstjänster, exempelvis inre periodiskt underhåll och fastighetsservice. Hyrestillägget för dessa tjänster skall följa den indexuppräkning
som gäller för bashyran.

3(3)
4 Vakanser på grund av verksamhetsförändringar
16 § Om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige på eget initiativ beslutar
om verksamhetsförändring som innebär lokalminskning för nämnd skall beslutet anses upphäva ett internhyresförhållande och hyran under återstående
avtalstid bekostas av kommunstyrelsen.
Bifaller kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige förslag från nämnd om
verksamhetsförändring i besparingssyfte som innebär lokalminskning skall
beslutet anses upphäva ett internhyresförhållande och kostnaden för hyran under återstående avtalstid delas lika mellan hyresgästen och hyresvärden.
Om internhyresavtal för lokaler som hyresvärden hyr externt sägs upp av hyresgästen, innan det externa avtalet upphör skall dock den verksamhetsdrivande förvaltningen stå för hela kostnaden.
5 Uthyrning, inhyrning av externa objekt och investeringar
17 § Om det finns godtagbara objekt i hyresvärdens eget bestånd, skall verksamheten vid ökat lokalbehov hänvisas till sådant objekt. Finns inte sådant
objekt, skall hyresvärden i samråd hyresgästen vidta åtgärder för att tillgodose
verksamhetens behov.
Kan verksamhetens behov endast lösas genom extern inhyrning av objekt,
skall det ske. Därvid äger hyresvärden gentemot hyresgästen rätt till skäligt
påslag för kostnader med hänsyn till vad som ingår i externhyreskontraktet.
Krävs nyinvesteringar skall kommunstyrelsens beslut den 30 oktober 1997,
§ 287, om byggprocessen – principer m.m. följas.
18 § För det fall facknämndernas verksamheter självständigt har förhyrt externa objekt utan internhyresvärdens medverkan, skall dessa avtal före utgången av år 2002 ha överlämnats till internhyresvärden.
______________________
Övergångsbestämmelser
Dessa riktlinjer träder i kraft den 1 januari 2001, då kommunfullmäktiges beslut § 185/1994 och kommunstyrelsens beslut § 443/1991, § 525/1992 samt
§ 336/1994 upphör att gälla.
Dessa riktlinjer gäller inte de objekt som vid ikraftträdandet förvaltas av Västerby behandlingscenter och folkhögskolan.
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Innehållsförteckning:
! Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen

! Byggnadsnämnden
! Folkhögskolan
! Gotlands norra vårdnämnd
Gotlands norra vårdförvaltning
! Gotlands södra vårdnämnd
Gotlands södra vårdförvaltning,(gemensamt med Visby
vårdförvaltning)

! Hälso- och sjukvårdsnämnden
! Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
! Miljö- och hälsoskyddsnämnden
! Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen

! Visby vårdnämnd

Visby vårdförvaltning

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

2000-12-13

BUN § 106
Yttrande, kommunstyrelsens remiss angående internhyror
Dnr 2000/133-29

Tekniska förvaltningen har genomfört en omorganisation och BUF har tidigare
under 2000 fått svara på ett antal frågor om den nya organisationen.
Kommunstyrelsen har med anledning av de inkomna svaren riktat tre frågor om
fastighetsförvaltningen till BUN.
1. Förordar nämnden allmänt sett någon form av internhyressystem?
2. Förordar nämnden en centraliserad eller decentraliserad
fastighetsförvaltning?
3. Förordar nämnden en kostnadsbaserad eller en marknadsmässig
hyressättning?
Förvaltningschef Lars Danielson förslår att BUNs remissvar ges följande
innebörd:
Fråga 1 besvaras med Ja.
Fråga 2: Centraliserad (i valet mellan dagens organisation och en
organisation med decentraliserad fastighetsförvaltning inom de olika
förvaltningarna)
Fråga 3: BUN föredrar en kostnadsbaserad hyressättning.
Svaren skall kompletteras med att vissa förutsättningar när det gäller t ex hyran,
PU (Periodiskt Underhåll), information samt uppsägning av lokaler.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningschefen ges i uppdrag att avlämna BUNs svar på remissen.

YTTRANDE
2000-12-20
Barn- och utbildnings
nämnden

Kommunstyrelsen

BUNs svar på kommunstyrelsens remiss angående internhyressystemet
Kommunstyrelsen har hemställt om nämndernas synpunkter på rubricerad
remiss, 2000-09-12. BUN har behandlat remissen vid sitt sammanträde 200012-13 (BUN § 00/106) och vill med anledning härav anföra följande
Fråga 1. Förordar nämnden allmänt sett någon form av internhyressystem?
Svar: JA
BUN anser det vara av största vikt att kommunen omfattas av ett
internhyressystem som synliggör kostnader samt är så utformat att det
”innehåller” incitament för att ständigt se över och om möjligt minska dessa.
Ett dylikt system måste emellertid grundas på ständigt aktuellt och korrekt
underlag, inkl tydliga och erkända principer i enlighet med vad som redovisas i
remissen.
Fråga 2. Förordar nämnden en centraliserad eller decentraliserad
fastighetsförvaltningen?
Svar : Centraliserad fastighetsförvaltning
BUN har begränsat sitt ställningstagande utifrån de två alternativ som
redovisas i remissen. Svaret avser således ett val mellan dagens organisation
och en organisation med decentraliserad fastighetsförvaltning inom de olika
förvaltningarna. Ett dylikt system förutsätter emellertid ett tydligt
kundperspektiv med tydliga roller/spelregler mellan TN/TF och BUN/BUF
vilket också skett under det senaste året.
Fråga 3. Förordar nämnden en kostnadsbaserad eller en marknadsmässig
hyressättning?
Svar: Kostnadsbaserad hyressättning
BUN instämmer i vad som redovisas avseende kostnadsbaserad hyressättning
och vill särsilt framhålla kravet på tydligt/identifierbart underhåll inkl
finansiering.
Enligt uppdrag (BUN 2000/106)

Lars Danielson
Förvaltningschef

Postadress

Besöksadress

Hemsida och e-post

Telefon/telefax

Bankgiro

Postgiro

621 82 VISBY

Söderväg 2A
Visby

www.gotland.se
barn.utbildningnamnden@gotland.se

0498-269000 (växel)
0498 269675 (fax)

339-8328

18 97 50-3

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2000-12-13
Byggnadsnämnden

§ 383

Dnr 2000/5143 - 05

INTERNHYRESSYSTEMET
Förslag till riktlinjer för internhyressystemet – remiss från kommunstyrelsen dnr 1999/0176629
________________________________________________________________________
BESLUT (i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1.

Byggnadsnämnden överlämnar stadsarkitektkontorets synpunkter som sitt eget
yttrande till kommunstyrelsen.

BAKGRUND
Kommunstyrelsen har genom konsult- och servicekontoret på uppdrag av fullmäktige
genomfört en utvärdering av internhyressystemet.
Dessutom har konsult- och servicekontoret, i samband med utvärderingen, utarbetat ett
förslag till riktlinjer som bygger på en omarbetning och sammanställning av tidigare fattade
beslut om internhyran.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2000 framfördes önskemål om
ytterligare belysning av ett antal frågeställningar.
Kommunstyrelsen har hemställt om att nämnderna senast den 31 december 2000 yttrar sig
över förslaget till riktlinjer, bilaga , samt därutöver särskilt tar ställning till följande frågor:
1.
Förordar nämnden allmänt sett någon form av internhyressystem?
2.
Förordar nämnden en centraliserad eller en decentraliserad fastighetsförvaltning?
3.
Förordar nämnden en kostnadsbaserad eller en marknadsmässig hyressättning?
STADSARKITEKTKONTORETS SYNPUNKTER
Stadsarkitektkontoret föreslår att byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen förorda
någon form av internhyressystem, en centraliserad fastighetsförvaltning och en
kostnadsbaserad hyressättning.
Nu föreliggande förslag till riktlinjer för interhyressystemet synes vara förtydligade.

GOTLANDS
LÄNS FOLKHÖGSKOLA

Kommunstyrelsen
621 81 Visby

Remiss angående internhyressystemet
Med anledning av kommunstyrelsens skrivelse 2000-09-21 (dnr 1999/01766-29)
har folkhögskolestyrelsen behandlat frågan vid sammanträde 2000-12-07 och
beslutat avge följande svar.
Folkhögskolan har redan ett hyresavtal med tekniska nämnden som endast
omfattar byggnadernas stomme och klimatskärm.
Folkhögskolan är beredd att ta ansvar även för stomme och klimatskärm om
fastighetsförvaltningen decentraliseras till nämnderna.
Om nuvarande internhyressystem skall bibehållas förordar folkhögskolan en
kostnadsbaserad hyressättning.

Christina Eriksson
ordförande

Adress:
Storgatan 11
620 12 HEMSE

Telefon och fax:
Tel 0498-203650
Fax 0498-203651

E-post:
Folkan@gotland.fhsk.se

Postgiro:
37 71 11 - 0

GOTLANDS KOMMUN
Gotlands norra vårdnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2000-12-13

GNV § 76 Remiss; internhyressystemet
•
•

2000/0358-29
GNV/AU 2000-11-20 § 49

Kommunstyrelsen har hemställt om nämndens yttrande över förslag till
internhyressystem.
Ekonomichefen redogör för förvaltningens förslag till yttrande.

Förslag till beslut
Föreliggande förslag till riktlinjer för internhyra förordas.

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL VÅRDNÄMNDEN
•
•
•

förorda föreliggande förslag till riktlinjer för internhyror,
påpeka vikten av att representant från förvaltningsledningen bör
deltaga vid samtliga förhandlingar, samt
som nämndens yttrande överlämna förvaltningens förslag.

VÅRDNÄMNDENS BESLUT
Vårdnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

2000-11-06 Dnr 2000/0358 29

Vårdnämnden

Remiss angående internhyressystemet (Dnr 1999/01766-29)
Nämnderna har fått möjlighet att yttra sig över ett förslag till
internhyressystem. Gotlands norra vårdförvaltning har följande allmänna
synpunkter:
Förvaltningen förordar ett internhyressystem samt en centraliserad
fastighetsförvaltninng. GNVF anser det vara väsentligt att verksamheter som
inte är en kärnverksamhet för den egna förvaltningen administreras och tas
ett samlat ansvar för av annan förvaltning. Detta gäller såväl
fastighetsförvaltning som IT-struktur.
När det gäller kostnadsbaserad respektive marknadsmässig hyra anser GNVF
att kombination av dessa system bör kunna användas. Exempelvis kan
vakanta lokaler hyras ut till marknadspris om detta underlättar uthyrning och
medför minskade kostnader för kommunen.
Kommentarer kring förslaget till riktlinjer:
Kap 2 §13 – ”Kostnaden för vakanser till en nivå som är normalt för
branschen ingår i bashyran…”. GNVF anser att ett förtydligande behövs om
vad som anses normalt för branschen samt vem som beslutar om detta;
kommunstyrelsen eller tekniska förvaltningen?
I nästa stycke (samma paragraf) står att …”strategiska vakanser, politiskt
beslutade vakanser, skall dock bäras av kommunstyrelsen…” GNVF anser
att denna text kan komma att leda till skiljaktligheter t ex när det gäller
konkurrensutsättning av verksamhet. Kommunfullmäktige har beslutat att
nämnderna skall konkurrensutsätta sina verksamheter men nämnderna
beslutar vilka verksamheter som kan konkurrensutsättas. Vem har då ansvaret
för vakanta lokaler?
I övrigt har förvaltningen ingenting att tillägga angående förslaget.
Förslag till beslut:
Förslaget till riktlinjer för internhyra förordas.
GOTLANDS NORRA VÅRDFÖRVALTNING

Ann Bogniel
Förvaltningschef

Eva Lundqvist
Ekonomichef

GOTLANDS KOMMUN
Gotlands Södra Vårdnämnd

PROTOKOLL

13 december 2000

GSV § 111
Remiss angående internhyressystemet
• Dnr VN 2000/0358-29

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen, har genom konsult- och servicekontoret och på uppdrag av
fullmäktige, genomfört en utvärdering av internhyressystemet. I samband med
utvärderingen utarbetades också ett förslag till riktlinjer som bygger på en
omarbetning och sammanställning av tidigare fattade beslut om internhyran.
Med anledning av detta har kommunstyrelsen begärt nämndernas yttrande över
förslaget till riktlinjer samt att nämnderna därutöver särskilt tar ställning till
följande frågor.
Förordar nämnden allmänt sett någon form av internhyressystem?
Förordar nämnden en centraliserad eller decentraliserad fastighetsförvaltning?
Förordar nämnden en kostnadsbaserad eller en marknadsmässig hyressättning?

Vårdnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att koordinera med de övriga
och därefter avge yttrande i ärendet enligt följande inriktning:
1.

Nämnden förordar allmänt sett någon form av internhyressystem, att fastighetsförvaltningen skall vara centraliserad samt att hyressättningen skall
grunda sig på självkostnaderna.

2.

Vårdnämnden ser positivt på att internhyresavtal tecknas direkt med
kommunens tekniska förvaltning.

3.

I de fall lämpliga lokaler inte kan erbjudas av tekniska förvaltningen, måste
vårdnämnden själv kunna teckna avtal med extern fastighetsförvaltare.

___
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen

GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd

2000-12-12

VVN § 129

Dnr 2000/0351 00

Remiss angående internhyressystemet
Kommunstyrelsen har genom konsult- och servicekontoret på uppdrag av
fullmäktige genomfört en utvärdering av internhyressystemet. Dessutom har
konsult- och servicekontoret, i samband med utvärderingen utarbetat ett förslag
till riktlinjer som bygger på en omarbetning och sammanställning av tidigare
fattade beslut om internhyran. Kommunstyrelsen hemställer om nämndernas
yttrande
senast den 31 december 2000.
Kommunstyrelsen hemställer att nämnden yttrar sig över förslaget till riktlinjer
samt därutöver särskilt tar ställning till följande frågor.
Förordar nämnden allmänt sett någon form av internhyressystem?
Förordar nämnden en centraliserad eller decentraliserad fastighetsförvaltning?
Förordar nämnden en kostnadsbaserad eller en marknadsmässig hyressättning?
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
Vårdnämnden ger förvaltningen i uppdrag att besvara remissen om internhyressystemet med följande direktiv.
1 Nämnden förordar allmänt sett någon form av internhyressystem, att fastighetsförvaltningen skall vara centraliserad samt att hyressättningen skall
grunda sig på självkostnaderna.
2 Vårdnämnden ser positivt på att internhyresavtal tecknas direkt med
kommunens tekniska förvaltning.
3 I de fall lämpliga lokaler inte kan erbjudas av tekniska förvaltningen, måste
vårdnämnden själv kunna teckna avtal med extern fastighetsförvaltare.
_____

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Anne-Marie Brinkborg

1

1
2000-12-29
Visby vårdförvaltning
A-M Brinkborg

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Remiss angående internhyressystemet
Kommunstyrelsen hemställer i skrivelse av 2000-09-21 att nämnderna yttrar sig
över ”Förslag till riktlinjer för internhyra” samt att nämnden därutöver särskilt tar
ställning till följande frågor:
1. Förordar nämnden allmänt sett någon form av internhyressystem?
2. Förordar nämnden en centraliserad eller en decentraliserad
fastighetsförvaltning?
3. Förordar nämnden en kostnadsbaserad eller en marknadsmässig hyressättning?
Syfte mm
Internhyressystemets syfte är att stödja den långsiktiga lokalförsörjningen för
kommunal verksamhet för att möjliggöra en bättre styrning av lokalernas
utformning, kvalitet och kostnader. Behovet kan tillgodoses genom ägande, hyra
eller arrende.
I förslaget anges att det endast är tekniska nämnden som äger anskaffa objekt för
lokalförsörjningen, om inte KF i särskilt fall beslutar om annat.
Historiskt sett har vårdnämnden, framför allt inom social- och omsorgsverksamheterna, i flera fall tecknat hyresavtal direkt med utomstående hyresvärd, dock
som regel först efter det att kontakt tagits med den kommunala fastighetsförvaltaren. Det rör sig exempelvis om hemtjänstlokaler, gemensamma lokaler i
gruppbostäder, bostäder för personer med speciella behov exempelvis inom
missbrukarvården, gruppbostäder för psykiskt funktionshindrade m fl. I vissa fall
ombesörjer nämnden också uthyrning och krav. För Visby vårdförvaltning uppgår
den sammanlagda hyran för denna typ av förhyrning till knappt 3,5 mkr årligen
och omfattar ett 50-tal objekt. I dessa fall kan vi inte se någon mening med att
kontrakten skulle övertas av tekniska förvaltningen. Det skulle endast medföra
ökad administration och ökade kostnader.
Aktuella förhyrningar i nuläget handlar till stor del om särskilt boende, där
vårdnämnden på eget initiativ har förhandlat med externa hyresvärdar om
nybyggnation. Anledningen är den stora bristen på fullvärdiga lägenheter för äldre
inom kommunen. Som regel är utgångspunkten tillskapande av lägenheter som
fördelas av vårdnämnden efter särskilt biståndsbeslut och där kommunen står som
garant för viss del av eventuella tomhyror. I andra fall kan det röra sig om
blockhyresavtal. Tekniska förvaltningen kan i dessa fall anlitas på konsultbasis.
I samtliga fall träffas överenskommelse med den externa hyresvärden att
ombesörja all administration kring uthyrningen.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Postgiro

Box 1283
621 23 VISBY

Bredgatan 2A
Visby

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

0498-20 35 56
+46 498-20 35 56

339-8328

18 97 50-3
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Frivilliga internhyresvillkor
Verksamheterna inom Visby vårdförvaltning har i samtliga fall utom ett tecknat
s k fullserviceavtal. Förutom återkommande diskussioner om vem som skall betala
vad finns ett utbrett missnöje vad gäller det inre periodiska underhållet.
Förvaltningen anser inte att man får tillbaka insatta medel. I många fall handlar det
om hårt nedslitna och otrivsamma miljöer för de boende inom våra olika
verksamheter.
Uthyrning, inhyrning av externa objekt mm
Förvaltningen har tidigare påpekat det orimliga i att påslag för vakanser och
administration görs i stort sett lika oavsett egna eller inhyrda lokaler. Det betyder att
verksamheten drabbas av dubbla kostnader, dels den externa hyresvärdens påslag
dels den kommunala. I detta avsnitt anges ”skäligt påslag för kostnader m h t vad
som ingår i externhyreskontraktet”.
Sammanfattningsvis vill vårdnämnden lämna följande synpunkter
•

Nämnden förordar allmänt sett någon form av internhyressystem samt att
fastighetsförvaltningen skall vara centraliserad

•

Hyressättningen bör grunda sig på självkostnaderna. På något sätt bör dock
kapitalkostnaderna särredovisas eftersom vårdnämnden med nuvarande rutiner
inte får besked om den definitiva hyran för året förrän tidigast i april

•

Vårdnämnden ser positivt på att internhyresavtal som regel tecknas med
kommunens tekniska förvaltning

•

I de fall lämpliga lokaler inte kan erbjudas av tekniska förvaltningen tecknar
vårdnämnden själv avtal med extern förvaltare. Tekniska förvaltningen skall i
dessa fall anlitas på konsultbasis

•

De externhyresavtal som nämnden tecknat direkt med berörd fastighetsägare bör
inte överföras på tekniska förvaltningen. Om beslut fattas i annan riktning
förutsätts att nämnden tilldelas anslag motsvarande eventuella extra påslag

•

Objekt som inhyrts externt av tekniska förvaltningen skall inte drabbas av
samma administrativa påslag (adm, vakanser, sparbeting!) som kommunägda
objekt

•

Vårdförvaltningen måste få större inflytande när det gäller periodiskt underhåll,
speciellt angeläget är det när det gäller boendemiljöerna inom det särskilda
boendet

VISBY VÅRDFÖRVALTNING

Mats-Ola Rödén
Förvaltningschef

GOTLANDS SÖDRA VÅRDFÖRVALTNING

Göran Lindbom
Förvaltningschef

GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesprotokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2000-12-11

HSN § 39. Remiss, internhyressystem
•

hs 2000/0072-28, yttrande (KS dnr 1999/01766-29)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande med synpunkter som eget yttrande till kommunstyrelsen och besvarar frågorna;
1. Ja, internhyressystem är bra dels för att det ger tydlighet i ansvar, ekonomi
etc mellan fastighetsförvaltare och lokalanvändare, och dels för att det leder
till kostnadsmedvetenhet i verksamheten och möjliggör kostnadsjämförel
ser och uppföljning. För att den administrativa hanteringen inte skall bli för
betungande måste systemet utformas på ett enkelt och begripligt sätt, samt
även hanteras professionellt och konsekvent.
2. Ja, HSN förordar centraliserad fastighetsförvaltning, men med ökat
inflytande för lokalnyttjaren i principiella frågor, ex vad som skall ingå i
bashyra och även i övrigt vad gäller utformning och hantering av
fastighetsförvaltningen. Nuvarande hantering synes till stor del utformats
enbart av tekniska nämnden och fastighetsförvaltningen.
Verksamhetsdrivande nämnder bör ges ökat inflytande över arbete med
periodiskt underhåll och erhålla bättre stöd för uppföljning av
lokalkostnader.
3. HSN förordar kostnadsbaserad hyressättning eftersom HSN bedriver
verksamhet i lokaler som oftast inte är tillgängliga "på marknaden", varvid
det är svårt/omöjligt att ha marknadsmässig hyressättning. För de delar där
marknadsmässiga hyror finns, exempelvis vårdcentraler, tandvårdskliniker
och kontorslokaler, bör detta tillämpas, speciellt som vissa lokaler
tillhandahålls av extern hyresvärd på marknadsmässiga grunder. En
marknadsmässig hyressättningsprincip kan också vara värdefull vid
diskussioner om alternativa användningar av lokaler
Försörjningschefen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden besvarar frågorna
i remissen och redovisar synpunkter på promemorian, 2000-09-14, samt lämnar
synpunkter på "Förslag till riktlinjer för internhyror", 2000-06-30
Bakgrund HSN au § 24, 2000-11-20; Kommunstyrelsen har begärt Hälso- och
sjukvårdsnämndens yttrande över föreslagna riktlinjer för internhyror samt svar
på tre frågor kring internhyressystemet. Försörjningschefen redovisar
förvaltningens synpunkter varvid särskilt följande frågor berörs:
-

marknadsmässig hyra eller kostnadsbaserad
basenheten som huvudalternativ för hyresavtalsskrivning
periodiskt underhåll icke förhandlingsbar kostnad
förbud mot egen inhyrning t ex för personal- och patientbostäder

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar uppdra åt förvaltningen att till nämndens sammanträde
utarbeta förslag till yttrande med synpunkter inom de berörda områdena

GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2000-12-20

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

2000-12-06

Kfn § 184
Au § 160
Remiss angående internhyressystemet
Dnr 2000/239-04
Kommunstyrelsen 2000-09-21
Adm avd 2000-11-10

Kommunstyrelsen har genom konsult- och servicekontoret på uppdrag av
fullmäktige genomfört en utvärdering av internhyressystemet.

I samband med utvärderingen har utarbetats ett förslag till riktlinjer som bygger
på en omarbetning och sammanställning av tidigare fattade beslut om internhyran

Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2000 framfördes önskemål
om ytterligare belysning av ett antal frågeställningar. De framgår nedan.

1. Förordar nämnden allmänt sett någon form av internhyressystem?
2. Förorda nämnden en centraliserad eller en decentraliserad
fastighetsförvaltning?
3. Förordar nämnden en kostnadsbaserad eller en marknadsmässig
hyressättning?

Kultur- och fritidsförvaltningen har framlagt förslag i ärendet.

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden antar, med smärre redaktionella ändringar, framlagt
förslag till yttrande

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag

2000-12-22
Kultur- och
fritidsförvaltningen

Dnr 2000/239-14

Kommunstyrelsen

Remiss angående internhyressystemet
Kommunstyrelsen har genom konsult- och servicekontoret på uppdrag av
fullmäktige genomfört en utvärdering av internhyressystemet.
I samband med utvärderingen har utarbetats ett förslag till riktlinjer som
bygger på en omarbetning och sammanställning av tidigare fattade beslut om
internhyran. Riktlinjerna har remitterats till nämnderna för yttrande.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 augusti 2000 framfördes
önskemål om belysning av ytterligare ett antal frågeställningar. De framgår
nedan.
1. Förordar nämnden allmänt sett någon form av interhyressystem?
2. Förordar nämnden en centraliserad eller en decentraliserad
fastighetsförvaltning?
3. Förordar nämnden en kostnadsbaserad eller marknadsmässig
hyressättning?
Kultur- och fritidsnämnden vill framföra följande synpunkter:
Förslag till riktlinjer
§ 6. Formuleringarna i andra stycket kan tyckas något motsägelsefull och
svårbedömt ur hyresgästens perspektiv. Av skrivningen framgår att tekniska
nämndens lokalförsörjning totalt sett skall balansera, men också att målet
för varje objekt är att hyran skall vara självkostnadsbaserad sett över objektets
ekonomiska livslängd. Innebörden kan möjligen förtydligas.
§ 9 Enligt paragrafen skall kapitalkostnaderna beräknas med rak
avskrivning. Beräkningssättet ger en hyressättning som avviker från den
externa markanden. För att erhålla en mer jämförbar hyressättning föreslås
att kapitalkostnaderna annuitetsbaseras.

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

§ 13. Här anges att kostnader för vakanser till en nivå som är normal för
branschen skall ingå i bashyran. Formuleringen ger mycket liten ledning för
beräkning av beloppets storlek och fördelning per objekt.
§ 14. Metoden för beräkning av administrationskostnaderna bör framgår
tydligare. Att grunden är posterna i bashyran är inte helt lättförståeligt.
Kostnaden tas ut som en avgift per m2 och hur den beräknas utifrån tekniska
förvaltningens kostnader bör tydliggöras. Bland exempel på vad som ingår
nämns rådgivning avseende konsumtionsavgifter som är en tilläggstjänst
ock således borde falla utanför, i annat fall betyder det att ett tjänsteutbud
avseende den frivilliga delen finansieras av bashyran. Tjänsten är bra och
efterfrågas men möjligen behöver beräkningsgrunden konkretiseras.
§17, andra stycket. Definition av skäligt påslag bör omöjligen
utökas/specificeras. Det kan också ifrågasättas om påslagets storlek skall
vara knutet till vad som ingår i externhyreskontraktet, troligen minskar
hyresvärdens administration och arbete ju mer som ingår. Hittills har
påslaget ofta upplevts som omotiverat högt vilket bör beaktas i riktlinjerna.
Övriga frågeställningar i remissen
Fråga 1. Kultur- och fritidsnämnden anser att någon form av
internhyressystem erfordras, del ger det ett rollspel som innebär
effektivitetsvinster på objektsnivå och medföra en automatisk trimning av
lokalanvändningen, dels tydliggör det kostnader på ett sätt som medför ett
effektivt nyttjande av kommunens totala fastighetsbestånd.
Fråga 2. Vad gäller centraliserad eller decentraliserad fastighetsförvaltning
förordas behållande av nuvarande form - alltså centraliserad - men med
möjlighet för nämnd att efter beslut i kommunstyrelsen ta över. Övertagande
kan i vissa fall bli intressant vad avser mindre komplicerade anläggningar
och det bedöms även bli ett inslag vid framtida konkurrensutsättning och
föreningsdrift.
Fråga 3. Vad avser kostnadsbaserad eller marknadsmässighyra förordas
kostnadsbasering vilket bedöms ge objektivare kriterier och därmed enklare
förhandlingsarbete, jämnare hyressättning mellan förvaltningar, basenheter
och objekt samt större ekonomiska styreffekter på kommunnivå.
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Ulla Pettersson
Förvaltningschef

Leif Ajpe
Adm chef

GOTLANDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2000-12-13

MHN § 351

Yttrande över remiss angående internhyressystemet (00-3684)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 1999/01766-29
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT
(i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ingen erinran mot remitterat förslag till
riktlinjer för internhyra.

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar kommunstyrelsen följande synpunkter i de särskilt ställda frågorna:
a

Nämnden förordar någon form av internhyressystem

b

Nämnden förordar en centraliserad fastighetsförvaltning

c

Nämnden förordar en kostnadsbaserad hyressättning

ÄRENDEBESKRIVNING
Kommunstyrelsen har genom konsult- och servicekontoret på uppdrag av fullmäktige genomfört en utvärdering av internhyressystemet. Konsult- och servicekontoret
har också i samband med utvärderingen utarbetat förslag till riktlinjer rörande internhyra. Kommunstyrelsen hemställer nu om nämndernas yttrande över förslaget
till riktlinjer, samt därutöver tar särskild ställning till följande frågor:
1. Förordar nämnden allmänt sett någon form av internhyressystem?
2. Förordar nämnden en centraliserad eller en decentraliserad fastighetsförvaltning?
3. Förordar nämnden en kostnadsbaserad eller en marknadsmässig hyressättning?
BEREDANDE ORGAN
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde 2000-11-29, Au § 243 och lämnat förslag till beslut.
Miljö- och hälsoskyddskontoret hade 2000-11-09 yttrat sig i ärendet.

GOTLANDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2000-12-13

MHN § 351, forts

BEDÖMNING
Miljö- och hälsoskyddskontorets lokaler utgöres enbart av förvaltningslokaler
(kontor), varav huvuddelen finns i en byggnad i Visby och därutöver 1 rum med del
i gemensamma utrymmen i Hemse. Granskningen av ärendet har skett utifrån den
egna förvaltningens behov.
Genom internhyressystem kan nämnderna/förvaltningarna i viss mån påverka kostnaderna för sina lokaler. Någon form av internhyressystem förordas därför.
Kommunens fastighetsbestånd utgör ett stort kapital som måste förvaltas väl. För
detta krävs särskild kompetens. Miljö- och hälsoskyddskontoret har kompetens för
sin kärnverksamhet och interna stödfunktioner, men inte för fastighetsförvaltning.
Det kan inte heller vara rationellt om varje förvaltning skall skaffa kompetens för
detta. En centraliserad fastighetsförvaltning förordas för att nämnden/förvaltningen
så långt som möjligt skall kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet.
En marknadsmässig hyressättning bedömes kunna medföra vissa nackdelar. Kostnadsbaserad hyressättning förordas.
Remitterat förslag till riktlinjer föranleder ingen erinran.

_____

mhn
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2000 12 20
Dnr TN 2000/2280 28

TN § 291 Förslag till riktlinjer för internhyra
Au § 237

Kommunstyrelsen har genom konsult- och servicekontoret på uppdrag av
kommunfullmäktige genomfört en utvärdering av internhyressystemet.
Konsult- och servicekontoret har i samband med utvärderingen, utarbetat
förslag till riktlinjer som bygger på en omarbetning och sammanställning
av tidigare fattade beslut om internhyra.
Kommunstyrelsen hemställer härmed om att nämnderna yttrar sig över
förslaget till riktlinjer samt därutöver särskilt tar ställning till följande
frågor:
1. Förordar nämnden allmänt sett någon form av internhyressystem?
2. Förordar nämnden en centraliserad eller en decentraliserad
fastighetsförvaltning?
3. Förordar nämnden en kostnadsbaserad eller en marknadsmässig
hyressättning?
Enhetschef Stefan Hellström redovisade förvaltningens förslag till
yttrande.
Arbetsutskottet lämnade synpunkter på bl a riskkostnad, redaktionella
ändringar samt ansvaret för vakanskostnader.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Reviderat förslag till remissvar godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkare

2000-12-18

2000/2280

Tekniska förvaltningen
Stefan Hellström

Tekniska nämnden
Gotlands kommun

Förslag till riktlinjer för internhyra
Förslaget är lämnat på remiss till nämnder för synpunkter. Förslaget är i stort en
sammanfattning av tidigare tagna beslut. I detta förslag och enligt gällande
regler delas hyran upp i en obligatorisk och en frivillig del. Den obligatoriska
delen kallas bashyra. I ledningskontorets förslag till riktlinjerna behandlar i
huvudsak bashyra se 6 § 2 st. Posterna i bashyran specificeras i 9 – 12 §§.
Enligt 6 § 2 st. skall kostnadsbasen för bashyran vara de budgeterade
kostnaderna.
Enligt gällande ordning kan överenskommelse göras om tilläggstjänster till
bashyran. De allra flesta avtal är upprättade med tilläggstjänster som motsvarar
en normal fastighetsskötsel. Ett problem med nuvarande och föreslagna regler
är att de poster som enligt i 12 § skall ingå i bashyran inte går att kalkylera på ett
vederhäftigt sätt. Anledningen är att posterna är svåra att identifiera ur de
budgeterade och redovisade kostnaderna. De går heller inte att hitta i
jämförbara poster i någon statistik.
För att på ett enklare sätt beräkna hyran föreslår förvaltningen att hyran
beräknas som en totalhyra dvs med den obligatoriska och den frivilliga delen
tillsamman. Därifrån kan sedan avdrag göras på delar som ingår i den frivilliga
delen. I riktlinjerna byts därför bashyra ut mot hyra. Hyran avser då bashyran
(obligatorisk del) och de delar av tilläggstjänster (frivillig del) som hyresgästen
valt att inte själv utföra. Skillnaden mot nuvarande ordning blir då att den frivilliga
delen av hyran räknas ut som ett avdrag från totalhyran istället som ett tillägg till
bashyran. Det blir på detta vis mycket enklare att påvisa de i hyran ingående
posternas storlek. Allt detta innebär i sak ingen skillnad mot nuvarande regelverk
om internhyror, posterna blir bara klarare att redovisa.
Förvaltningen föreslår vidare att i 6 §, ”budgeterade kostnader” byts ut mot
”kalkylerade”. Anledningen är att de redovisade kostnaderna ligger verkligheten
närmast i tiden. Innevarande budget bygger på 1998 års resultat, det är mera
relevant att använda 1999 års resultat för en kalkyl. Det är dessutom tyvärr så
att de budgeterade kostnaderna kan avvika rätt kraftigt från verklig kostnad.
Vissa kostnader i framtiden kan vara kända utan att de hunnit budgeterats.

I sista stycket samma paragraf står det att hyran skall vara
självkostnadsbaserad sett över objektets ekonomiska livslängd. Detta är i vissa
sammanhang inte alltid så lyckat. Det kan förekomma situationer när exempelvis
en investering måste skrivas av på en kortare tid än den ekonomiska
livslängden. Då bör även hyran kunna anpassas till detta förhållande.
Hyran skall enligt 6 § vara kostnadsbaserad. Med en uppräkning av hyran med
procenttal som anges i budgetanvisningarna blir hyran med tiden inte längre
kostnadsbaserad, då procenttalet oftast är lägre än den verkliga
kostnadsökningen. Därför föreslås att hyran enligt 8 § räknas upp med ett
adekvat branschindex.
Sista meningen i 9 § 1 st bör helt utgå. Det motverkar tanken med internhyror
och det är administrativt orimligt att genomföra i relation till arbetsinsatsen. Skall
en sådan kostnadsutjämning ske så borde det vara upp till varje förvaltning att
göra en sådan.
I stycket om vakanser, bör ”normalt för branschen” bytas ut mot kommunens.
Det som står om administrationskostnader är inte lätt att förstå. Där bör texten
ändras, så att kostnaderna kan göras mätbara.
En problemställning som inte berörs i förslaget till riktlinjer är ackumulerade
kostnader för i ordningsställande/verksamhetsanpassningar för nya hyresgäster
som utförts som investeringar och successivt höjer det bokförda värdet. Om
hyresgäst 1 flyttar innan avskrivningar sänkt det bokförda värdet till
ursprungsnivån förs den högre hyresnivån vidare till nästa hyresgäst som
belastas med den förre hyresgästens kostnader. Sker detta i flera steg blir
hyresnivån till slut inte rimlig.
Ett likartat problem finns när hyresgäst mot egen vilja hänvisas till andra lokaler
med en högre hyra. I de gällande riktlinjerna finns en dellösning på detta, då det
i dessa finns en möjlighet till direktavskrivning under vissa omständigheter. Se
punkt 6.1.1.2 Avskrivningar Kf § 185. För att en direktavskrivning inte skall
belasta resultatet negativt så måste det finnas en post att skriva av emot.
Förvaltningen föreslår därför att det införs en ny post i hyran. Riskkostnader, för
att täcka gemensamma övergripande kostnader för strategiska vakanser,
kostnader för ”evakueringar” och avskrivning av verksamhetsanpassningar vid
förtida utflyttningar samt för återställningsåtgärder vid avslutande av en
förhyrning. Storleken på en sådan här post är svår att bedöma, den varierar
troligen mycket över tiden. Förslagsvis skulle man kunna pröva med 1 % av
totalhyran, vilket skulle motsvara ca 3 milj kr. En utvärdering av denna post kan
ske efter något år för att se om beloppet är rimligt.
Slutligen så förordar förvaltningen att det skall finnas ett internhyressystem, som
skall vara kostnadsbaserad samt att fastighetsförvaltningen skall vara
centraliserad.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Karl-Gustaf Roos
Tord Rasmusson

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 7

2001 04 23

Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 03 29, § 78

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2001 01 31, § 28

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 03 29
2001 03 13

Ks § 78
Au § 71

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Ändring
KS 2001/0110-40
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2001 01 31, § 28

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har förslagit att taxan för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område ska ändras vad avser hantering/lagring av brandfarliga
vätskor. Ändringen är en följd av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
(NFS 2000). I nuvarande taxa finns avgift fastställd för handläggning av anmälan
respektive besiktningsintyg rörande förvaring av olja i öppen cistern i mark. Då de
nya föreskrifterna även omfattar förvaring i cistern ovan mark bör taxans
utformning anpassas efter detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken område ändras i enlighet med
miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.

GOTLANDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2001-01-31

MHN § 28

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område – ändring (00-4361)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT
(i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen, för beslut i
kommunfullmäktige, att taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ändras enligt föreslagen lydelse under ”Bedömning”.

ÄRENDEBESKRIVNING
Kommunfullmäktige har 1999-11-22 fastställt taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.
Naturvårdsverket har 2000-02-23 beslutat om föreskrifter och allmänna råd om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
(NFS 2000:4). Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet för dessa föreskrifter. De nya föreskrifterna föranleder en översyn av kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
BEREDANDE ORGAN
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde 2001-01-17, Au § 31 och lämnat förslag till beslut.
Miljö- och hälsoskyddskontoret hade 2000-12-22 yttrat sig i ärendet.
BEDÖMNING
I nuvarande taxa finns avgift fastställd för handläggning av anmälan respektive besiktningsintyg rörande förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja i öppen cistern i mark. Då de nya föreskrifterna även omfattar förvaring i
cistern ovan mark bör taxans utformning anpassas efter detta.

GOTLANDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2001-01-31

MHN § 28, forts

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Handläggning av besiktningsintyg respektive anmälan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1990:5) om skydd mot förorening vid
hantering av brandfarliga vätskor
a. Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja i öppen cistern i
mark, nyanläggning
per tillfälle 545:b. Förvaring av mer än en kubikmeter dieselbrännolja eller eldningsolja i öppen cistern i
mark, återkommande besiktning
per tillfälle 270:-

Handläggning av information, kontrollrapporter
och protokoll enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor (NFS 2000:4)
a. vid nyinstallation
per tillfälle 545:b. vid revisionskontroll eller återkommande
kontroll
per tillfälle 270:-

________________

eko
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
KF sekr via mail

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 8

2001 04 23

Ägardirektiv för AB GotlandsHem
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 02 22, § 68

•

Ledningskontoret 2001-02-13

•

Ägardirektiv med kompletteringar

•

Hyresgästföreningen på Gotland 2000 12 20

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 02 22
2001 02 13

Ks § 68
Au § 65

Kompletterande ägardirektiv för GotlandsHem
KS 2000/0822-27
- GotlandsHem 2000 12 12
- Hyresgästföreningen 2000 12 20
- Ledningskontoret 2001 02 13

GotlandsHem har lämnat förslag till kompletterande ägardirektiv avseende
avkastningskrav.
Ledningskontoret har lämnat utlåtande.
Ekonomidirektören Björn Ericsson föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
• Det kompletterande ägardirektivet ska lyda enligt följande: ”Bolagets mål ska
vara att på lång sikt uppnå ett vägt genomsnitt av SABO-företagens soliditet.
Ett mål tills vidare bör därför vara att varje år uppnå en avkastning på ca 7%
beräknat på bolagets eget kapital. Bolagets vinster ska inte utdelas till ägaren
utan tills vidare fonderas i bolaget”.
Expedieras:
AB GotlandsHem

ÄGARDIREKTIV FÖR AB GOTLANDSHEM
(Ändringar är markerade i kursiv stil)
Ägardirektiv för verksamheten i Aktiebolaget GotlandsHem nedan kallat Bolaget, antagna av
kommunfullmäktige i Gotlands kommun 1999-03-08 och fastställd av bolagsstämman
1999-03-31. Komplettering antagen av kommunstyrelsen 2001-02-22 och fastställd av
bolagsstämman 2001-03-27.
1.

BOLAGETS ÄNDAMÅL

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen genom att tillhandahålla goda bostäder samt att tillhandahålla såväl kommersiella som andra lokaler.
Bolaget skall inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att
hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande.
2.

KOMMUNENS INSYN OCH LEDNINGSFUNKTION

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens
ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som styrelsen begär.
Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd
med bolagets styrelse.
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser:
- större investeringar
- bildande eller förvärv av dotterföretag
- planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- köp och försäljning av större fastighetsbestånd
Om ärendet är brådskande och det inte finns tid för inhämtande av yttrande, skall rapport om
vad bolaget beslutat snarast lämnas till kommunfullmäktige.
Skulle olika meningar uppkomma i bolagets styrelse om fråga är av sådant slag att den skall
underställas fullmäktige skall samråd ske med kommunstyrelsen.
3.

EKONOMISKA STYRPRINCIPER OCH SAMORDNING

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala
ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av
ifrågavarande direktiv.

Bolagets mål skall vara att på lång sikt uppnå ett vägt genomsnitt av SABO-företagens
soliditet. Ett mål tills vidare bör därför vara att varje år uppnå en avkastning på ca 7%
beräknat på bolagets eget kapital. Bolagets vinster skall inte utdelas till ägaren utan tills
vidare fonderas i bolaget.
Bolaget skall delta i den finansiella samordning som sker genom kommunens internbank.
Vid konvertering eller upptagande av nya lån med kommunal borgen skall samråd ske med
internbanken.
4.

KOMMUNENS KONCERNKRAV

Budget och handlingsprogram
Bolagets budget för nästkommande år samt sedvanliga planeringsdokument delges
kommunledningen vid, på hösten, inplanerat informationsmöte.
Underlag för koncernredovisning
Bolaget skall årligen senast den 15 februari tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag
styrelsen begär för upprättande av kommunens årsredovisning enligt kommunallagens
bestämmelser.
Riktlinjer och program
Bolaget skall i tillämpliga delar följa av kommunen upprättade riktlinjer och program.
5.

ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN OCH INSTRUKTION FÖR
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.
Styrelsen har enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Dessa riktlinjer och
anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.
6.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala
ändamålet med verksamheten.
Visby den 27 mars 2001

...............................................
Thure Larsson
Ordförande

...............................................
Carl Eklund
Verkställande direktör
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2001-02-13
Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Förslag till kompletterande ägardirektiv i AB Gotlandshem
AB Gotlandshem har i skrivelse (daterad 2000-12-12) föreslagit att bolaget
skall åläggas ett avkastningskrav som på sikt innebär att bolaget söker uppnå
en soliditet som motsvarar medelsnittet av SABO-företagens soliditet. För att
nå detta bör bolaget sträva efter en avkastning på minst 7 % på det egna
kapitalet. Förslaget innebär också att avkastningskravet skall intas under
avsnittet 3 ”Ekonomiska styrprinciper och samordning” i ägardirektiven för
AB Gotlandshem (antagna av kommunfullmäktige 1999-03-08).
I ärendet har även inkommit en skrivelse från hyresgästföreningen på Gotland
(daterad 2000-12-20). I skrivelsen framhålls bl.a. att avkastningskravet inte får
bli ett självändamål, som ägaren och bolaget stirrar sig blind på. Kanske bör
man hitta formuleringar i ägardirektivet som gör att avkastningen ”trappas
upp” eller liknande.
Ledningskontoret anser det rimligt att Gotlands kommun ålägger sitt helägda
bolag AB Gotlandshem ett avkastningskrav. En ökning av bolagets soliditet
innebär också ökade möjligheter för bolaget att stå emot olika ekonomiska
påfrestningar i framtiden utan tillskott från ägaren t.ex. en högre räntenivå.
Därför bör också stävan på sikt vara att uppnå en nivå på soliditeten som
motsvarar ett genomsnitt i riket.
Kompletteringen av ägardirektivet i avsnitt tre ”Ekonomiska styrprinciper och
samordning” föreslås få följande lydelse: ”Bolagets mål skall vara att på lång
sikt uppnå ett vägt genomsnitt av SABO-företagens soliditet. Ett mål tills
vidare bör därför vara att varje år uppnå en avkastning på ca 7 % beräknat på
bolagets eget kapital”.
Avsikten är inte att bolagets vinster skall utdelas till ägaren utan dessa skall
tills vidare fonderas i bolaget. Soliditeten år 1999 uppgick till 5,6 %. Vinsten
för år 1998 uppgick till 2,3 mkr och 1999 till 6,8 mkr. Dessa belopp skall
ställas i relation till 7 % avkastning på 61,7 mkr (bolagets eget kapital 199912-31), vilket är ca 4,3 mkr.
GOTLANDS KOMMUN
Ledningskontoret

Björn Ericsson
Ekonomidirektör

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

2000-12-18

HYRESGÄSTFÖRENINGEN PÅ GOTLAND

Kommunstyrelsen i Gotlands län
Hans Klintbom
Gotlands kommun
621 81 Visby

Med anledning av det brev AB GotlandsHems VD Carl Eklund skrivit till Kommun-styrelsen angående avkastningskrav, vill härmed Hyresgästföreningen Gotland göra vissa kommentarer och förtydliganden eftersom Carl Eklund skriver på ett sådant sätt att han får det att
framstå att önskemålet kommer från Hyresgästföreningen. Detta är inte helt korrekt.
Under hyresförhandlingen tog AB GotlandsHem upp att det fanns ett muntlig önskemål från
kommunen att bolaget skall ha en vinst på ca 4-7 miljoner. Från Hyresgästföreningen ansåg
vi detta vara märkligt eftersom vid den senaste revideringen av ägardirektiven togs avkastningskravet bort.
Vi har märkt att företaget går bättre och bättre samt under de senaste åren erhåller företaget en vinst. Vinsten tenderar dessutom att öka årligen. Enligt Hyresgästföreningen
prognos anser vi dessutom att företaget kommer att erhålla en större vinst i år än företaget själva vill tro. Hur detta blir återstår och se när bokslutet kommer.
Utifrån denna synvinkel diskuterades att om ägardirektiven skrevs på sådant
sätt att det finns ett beslut vilket avkastningskrav ägaren anser vara rimligt för
bolaget, skulle detta underlätta för båda parter.
Vidare fördes en diskussion om att skulle vinsten bli större än vad ägardirektiven, anger vill Hyresgästföreningen att det skall ske en vinstdelning mellan
företaget, de anställda och hyresgästerna.
Detta system använder flera företag. Att detta förslag togs upp har Carl Eklund
inte tagit med i sitt brev, men det ser vi som en viktig princip om ägardirektiven ändras.
Carl Eklund fortsätter sitt brev med att ”Ett sunt och välskött bolag kännetecknas av att företaget går med vinst. Då kan medel avsättas för underhåll och utveckling.” Detta är Hyresgästföreningen och AB GotlandsHem helt eniga om.
Men! Även här vill vi som hyresgästorganisation få vara med och yttra oss
samt kunna påverka. Idag har vi ingen direkt påverkan när det gäller företagets
underhålls- eller utvecklingsplaner.
Under åren har hyresgästerna i AB GotlandsHem fått eftersatt underhåll när det
gäller målning, tapetsering, kök och badrumsrenoveringar just med motivet att
företaget haft en dålig ekonomi. Vid hyresförhandlingarna har vi tvingats att
1

skära i det sedvanliga underhållet med tanke på att kunna hålla hyresnivån nere
för att inte företaget skall stå med många tomma lägenheter som företaget hade
ett tag.
Från Hyresgästföreningens sida har vi påpekat detta och ansett att det är en
angelägenhet som ägaren borde ha agerat på ett bättre sätt.
Vi är fullt medvetna om att företaget bör höja sin soliditet och har även framfört detta i de företagsanalyser som Hyresgästföreningen årligen gör.
Idag har bolaget vad vi kan se en stabilare grund och har börjat kunna leva upp
till det rykte man vill skapa sig. ”Ett välskött och sunt bostadsföretag”.
Vändningen kom efter att hyresförhandlingen 1998 strandade och vi hamnade i
Hyresmarknadskommittén. Hyresnivån blev ej som företaget yrkat och med
oförändrade hyror de senaste året har detta påverkat företaget positivt genom
att färre har tvingats flytta från AB GotlandsHem, fler kan betala sin hyra och
därmed har omflyttningskostnaderna minskat. Samtidigt har förtaget vidtagit
åtgärder inom företaget som varit bra.
Nu får inte avkastningskravet bli ett självändamål som ägaren och bolaget
stirrar sig blint på. Utan här kan man kanske hitta formuleringar i ägardirektiven som gör att det t.ex. ”trappas upp” eller liknande. Ett ödmjukt förfarande
är till allas bästa och här gäller det att hitta en optimal nivå.
Gotland har ett stort behov att öka sitt arbetsföra innevånarantal och då krävs
att det finns bostäder med rimliga hyror. Vidare är det angeläget att Högskolan
finns kvar på Gotland, även häranser vi att kommunen med företaget har ett
stort ansvar att kunna tillhandahålla studentbostäder till rimlig kostnad.
En av förutsättningarna för att hyror skall kunna hållas nere är att Gotlands
kommun gör vad det står i sin förmåga att hålla taxor, avgifter nere så att företaget ges en rimlig möjlighet till att hålla sina kostnader nere, vilket i sin tur
påverkar hyran.
Hyresgästföreningen Gotland är helt övertygad och vi tror även att AB GotlandsHem är av samma åsikt att ”Allmännyttan” på Gotland har en stor förutsättning att kunna utvecklas INTE avvecklas.

Med vänlig hälsning
HYRESGÄSTFÖRENINGEN Gotland

Hans Gärdeklev
e.u.
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 9

2001 04 23

Utökad och förbättrad kollektivtrafik till Östergarnslandet (Motion av Carina Lindberg, v)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 03 29, § 85

•

Motion 2000 10 19

•

Tekniska nämnden 2001 01 31, § 10

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

Till kommunfullmäktige i Gotlands kommun
Motion angående utökad och förbättrad kollektivtrafik till Östergarnslandet
Elva månader om året är kollektivtrafikens, dvs landsvägsbussarnas
turtäthet under all kritik. Under arbetsveckan går bussen 5.30 och 6.20,
över Dahlhem, första turen tar 1 timme och 10 minuter, den andra 1 timme
o 20 minuter. Skolbussen är en förstärkning på morgnarna, den går 7.05
från Sandviken, framme i Visby 8.40. Dessutom går en eftermiddagsbuss
kl 13.40, framme 14.40.
I andra riktningen går en tur 8.10, framme i Katthammarsvik 8.55.
Skolbussen går åter till Sandviken 14.40, framme 16.00 tisdag-fredag, på
måndagar 14.00, framme 15.15. Ordinarie landsvägsbuss går på
eftermiddagen 15.45, framme 16.45. Sista bussen från Visby går 16.30,
framme 17.30.
På fredagar finns kompletteringstrafik, 10.30 från Katthammarsvik, och i
andra riktningen, från Visby 13.30.
Inga bussar går på helgerna. Inga bussar på kvällarna heller.
Åtskilliga av de boende på Östergarnslandet arbetar i Visby, men är
tvungna att åka i egen bil, busstiderna passar mycket dåligt. Framför allt
gäller det hemresan, arbetar man normalt åtta timmar hinner man inte
med turen 16.30 om man börjar kl 8.
Bussen är inget alternativ för oss på Östergarnslandet utanför
Katthammarsvik när det gäller resan till och från arbetet.
I Eko-kommunen Gotland är denna glesa kollektivtrafik en skamfläck.
Åtskilliga hushåll, där båda pendlar, är tvungna att hålla sig med två bilar
för arbetsresorna. Det blir dubbla doser avgaser, och dubbla skatteavdrag
dessutom. Ur samhällsekonomisk synpunkt kan inte detta försvaras.
Jag hemställer att fullmäktige, med hänvisning till ovanstående
fakta, måtte besluta att tekniska nämnden får i uppdrag att till
kommunfullmäktige snarast återkomma med förslag till utökad och
förbättrad kollektivtrafik för Östergarnslandet.
Östergarn den 16 oktober 2000

Carina Lindberg (v)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 03 29
2001 03 13

Ks § 85
Au § 67

Motion. Utökad och förbättrad kollektivtrafik till Östergarnslandet
KS 2000/0655-53
- Motion 2000 10 16
- Tekniska nämnden 2001 01 31, § 10

Carina Lindberg (v) har i motion hemställt att tekniska nämnden ska få i uppdrag
att till kommunfullmäktige lämna förslag till utökad och förbättrad kollektivtrafik
till Östergarnslandet.
Tekniska nämnden har redogjort för den verksamhetsplan som kommunfullmäktige antagit för kollektivtrafiken. Planen anger mål och inriktning och i
den finns en beräkning av kostnaderna för genomförandet av de redovisade målen.
För östra Gotland finns ett förslag till utbyggd trafik som, enligt tekniska
nämnden, i stort överensstämmer med förslagen i motionen. För en utbyggnad
krävs dock att medel tillförs kollektivtrafiken. Nämnden redogör för projektet
”samverkan i kollektivtrafiken och samhällsbetald resor i Gotlands kommun” som
syftar till att genom samverkan frigöra resurser för en utbyggnad av
kollektivtrafiken.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen anses besvarad med tekniska nämndens yttrande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
TEKNISKA NÄMNDEN

2001 01 31
Dnr TN 2000/2487 53

TN § 10 Motion. Utökad och förbättrad kollektivtrafik till
Östergarnslandet
Tekniska förvaltningen 2001 01 19
Au § 11 2001

Till tekniska nämnden har för yttrande överlämnats Carina Lindbergs motion
angående förbättrad kollektivtrafik till Östergarnslandet.
Carina Lindberg hemställer med hänvisning till de fakta som redovisas i
skrivelsen att tekniska nämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige snarast
återkomma med ett förslag till utökad och förbättrad kollektivtrafik för
Östergarnslandet.
Kommunfullmäktige har antagit en verksamhetsplan för kollektivtrafiken som
anger mål och inriktning. Planen är ett dokument kring helheten vilket skall bilda
grunden för det löpande och fortsatta arbetet med budget och trafikårsplaner.
Här finns också en beräkning av kostnaderna för genomförandet av de
redovisade målen.
För östra Gotland (linje 41) finns redovisat förslag till utbyggd trafik i stort enligt
förslagen i motionen, därför finns det för närvarande inget behov av ytterligare
förslag till utbyggd trafik. Vad som hittills varit ett hinder att genomföra
verksamhetsplanen är att ekonomiska resurser inte har kunnat tillföras
kollektivtrafiken i den omfattning som krävs.
De begränsade offentliga resurserna inom transportsektorn måste utnyttjas på ett
så effektivt sätt som möjligt därför pågår för närvarande ett projekt ”samverkan
i kollektivtrafiken och samhällsbetalda resor i Gotlands kommun ”. Syftet med
detta projekt är att hitta nya organisations- och trafiklösningar som på ett så
effektivt sätt som möjligt utnyttjar de resurser som idag finns inom kollektivtrafik,
skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor och där igenom frigöra resurser för en
utbyggnad av kollektivtrafiken över hela kommunen.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att motionen anses besvarad med
föreliggande redovisning.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Justerare

Enligt arbetsutskottets förslag.

Utdragsbestyrkare

2001-01-19:
Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden

Förslag till yttrande över motion från Carina Lindberg (v) angående utökad och
förbättrad kollektivtrafik till Östergarnslandet
Till Tekniska Nämnden har för yttrande överlämnats Carina Lindbergs motion angående
förbättrad kollektivtrafik till Östergarnslandet.
Carina Lindberg hemställer med hänvisning till de fakta som redovisas i skrivelsen att
Tekniska Nämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige snarast återkomma med ett
förslag till utökad och förbättrad kollektivtrafik för Östergarnslandet.
Fullmäktige har antagit en verksamhetsplan för kollektivtrafiken som anger mål och
inriktning. Planen är ett dokument kring helheten vilket skall bilda grunden för det löpande
och fortsatta arbetet med budget och trafikårsplaner. Här finns också en beräkning av
kostnaderna för genomförandet av de redovisade målen.
För Östra Gotland (linje 41) finns redovisat förslag till utbyggd trafik i stort enligt förslagen i
motionen, därför finns det för närvarande inget behov av ytterligare förslag till utbyggd trafik.
Vad som hittills varit ett hinder att genomföra verksamhetsplanen är att ekonomiska resurser
inte har kunnat tillföras kollektivtrafiken i den omfattning som krävs.
De begränsade offentliga resurserna inom transportsektorn måste utnyttjas på ett så effektivt
sätt som möjligt därför pågår för närvarande ett projekt ”samverkan i kollektivtrafiken och
samhällsbetalda resor i Gotlans kommun”. Syftet med detta projekt är att hitta nya
organisation- och trafiklösningar som på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttjar de resurser
som i dag finns inom kollektivtrafik, skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor och där igenom
frigöra resurser för en utbyggnad av kollektivtrafiken över hela kommunen.
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
Att i yttrandet till Kommunstyrelsen föreslå att med ovanstående redogörelse anse
motionen besvarad.

Tekniska förvaltningen
Karl-Gustaf Roos
Teknisk direktör

Per-Arne Jonsson
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
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Antalet ledamöter i kommunfullmäktige
(Motion av Lena Celion m.fl. m)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 03 29, § 86

•

Motion 2000 10 16

•

Ledningskontoret 2001 01 29

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

Moderata Samlingspartiet
GOTLAND

MOTION
2000-10-16

Kommunfullmäktige Gotlands kommun

Antal ledamöter i kommunfullmäktige Gotlands kommun
Enligt kommunalagen får en kommun av Gotlands kommuns storlek, vad gäller
antalet innevånare, ha 61 ledamöter i kommunfullmäktge.
Vid kommunsammanslagningen 1971 beslöts att kommunfullmäktige skulle bestå av
71 ledamöter. Med hänsyn till förhållandena för 30 år sedan och det faktum att
bildandet av Gotlands kommun då innebar en sammanslagning av flera kommuner.
var detta sannolikt ett riktigt beslut.
De gångna 30 åren (sedan 1971) har av naturliga skäl inneburit betydande
förändringar av vårt samhälle. Det är då rimligt att pröva om antalet ledamöter
i kommunfullmäktige kan uppgå till det antal som kommunlagen föreskriver.
Det måste rimligen vara det kommunfullmäktige uträttar som ska tillmätas störst
betydelse, i vart fall större betydelse än antalet ledamöter.
Hemställan;
Kommunstyrelsen utreder förutsättningar för att ändra antalet
ledamöter till 61 i Gotlands kommunfullmäktige till nästa
mandatperiod.

Lena Celion (m)

Inger Harlevi (m)

Ove Nyman (m)

Lilian Edwards (m)

Solveig Artsman (m)

Ulla Hammarhjelm (m)

Staffan Bergwall (m)

Roy Hansson (m)

Per-Anders Croon (m)

Margareta Benneck (m)

Margareta Persson (m)

Per Österlund (m)

Christina Eriksson (m)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 03 29
2001 03 13

Ks § 86
Au § 68

Motion. Antal ledamöter i kommunfullmäktige
KS 2000/0652-10
- Motion 2000 10 16
- Ledningskontoret 2001 01 29

Lena Celion m.fl. (m) har i motion hemställt att ge kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 61 fr.o.m. nästa mandatperiod istället för, som nu, 71 ledamöter.
Ledningskontoret har i utlåtande redogjort för de formella reglerna. Arbetsutskottet hade avstyrkt motionen.
Yrkande:
•

Ove Nyman (m) yrkade att motionen skulle bifallas.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Ove Nymans
yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen avslås.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2001-01-29

1(3)
Dnr: KS2000/0652-10

Ledningskontoret
Kommunstyrelsen

Motion om antalet ledamöter i kommunfullmäktige.
Lena Celion m.fl. (m) har i motion hemställt att kommunfullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att minska
antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 61 fr.o.m. nästa mandatperiod i
stället för, som nu, 71 ledamöter.
Kommunfullmäktige avslog 1993 (§ 223) en motion av samma innebörd. Utan
att ge förslag till beslut redogör ledningskontoret här för de formella reglerna
men överlämnar ställningstagandet till förslaget till kommunstyrelsen.
Antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige (och landstingsfullmäktige) regleras i kommunallagen kap 5 § 1. Fullmäktige bestämmer hur
många ledamöter som fullmäktige ska ha. Antalet skall bestämmas till ett
visst udda tal som är relaterat till antalet röstberättigade för att garantera en
bred medborgerlig förankring. På Gotland finns drygt 44 000 röstberättigade
(i senast valet drygt 44 700). Följande regler gäller:
Lägsta antal
ledamöter
31
41
51
61
71
minst 101

Primärkommun:
Antal röstberättigade
invånare
12 000 eller därunder
12 000 - 24 000
24 000 - 36 000
över 36 000
Stockholms kommun

Landsting:
Antal röstberättigade
invånare
140 000 eller därunder
140 000 - 200 000
över 200 000
över 300 000

Gotlands kommun har som primärkommun sådan storlek att antalet ledamöter ska
uppgå till minst 61. Ett av de motiv som framförts i

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2001-01-29

2(3)
Dnr: KS2000/0652-10

diskussionen för att behålla antalet 71 ledamöter har varit att kommunen
också har landstingskommunala uppgifter. Om fullmäktige beslutar att
antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val
av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före
utgången av mars månad valåret – d.v.s. mars 2002 - och länsstyrelsen genast
underrättas om beslutet. Länsstyrelsen har ingen särskild roll som prövningseller fastställelsemyndighet. Föreskriften om ändring har dock ett nära
samband med den fördelning av mandat mellan valkretsar som länsstyrelsen
ska besluta om.
Vid val till kommunfullmäktige är Gotlands kommun indelad i tre valkretsar
norra, södra och Visby. Antalet röstberättigade uppgick i valet 1998 till ca
13 000, 13 800 respektive 17 400 (totalt 44 370). Norra valkretsen har 21
mandat, södra 22 mandat och Visby 28 mandat.
Om fler än 24 000 personer har rösträtt i en kommun eller om det ska utses
minst 51 fullmäktige, ska kommunen delas in i två eller flera valkretsar.
Indelningen i valkretsar beslutas av fullmäktige men för att gälla ska det vara
fastställt av länsstyrelsen. Beslut om ändrad indelning i valkretsar ska
meddelas senast 31 oktober året för det valår då den nya indelningen ska
gälla för första gången. Kommunfullmäktiges beslut om indelning i
valkretsar får inte överklagas. Länsstyrelsens beslut om att fastställa
valkretsindelningen får överklagas hos Valprövningsnämnden.
Om en kommun är indelad i flera valkretsar beslutar länsstyrelsen hur många
mandat som varje valkrets skall ha. För det finns särskilda regler (vallagen
3:8). En valkrets ska ha minst 15 kommunfullmäktigeledamöter. Antalet
fullmäktige för hela kommunen ska fördelas så jämnt som möjligt.
Sammanfattningsvis: Kommunfullmäktige kan när som helst under
mandatperioden – dock senast under mars året för allmänt val - besluta att
ändra antalet ledamöter, som dock inte får understiga en viss angiven gräns.
Beslutet kommer att tillämpas fr.o.m. nästa allmänna val, om inget annat
sägs. En sänkning av antalet ledamöter bedöms inte påverka valkretsarnas
storlek.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Färre antal ledamöter innebär förvisso vissa administrativa besparingar. För
beslutsfattandet bedöms det inte ha några konsekvenser. Det kunde innebära
en viss minskad arbetsbelastning eftersom många fullmäktige också har
uppdrag i nämnd, och möjligen underlätta för många att överväga att
acceptera uppdrag när det inte blir så betungande. En fråga som kräver
särskild uppmärksamhet är genomslagskraften för små partier och hur dessa
blir representerade. Någon särskild utredning förefaller dock inte nödvändig.

L e d n i n g s k o n t o r et
Claes Kullberg

Ann Egefalk

t.f. kommundirektör

stadssekreterare

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 11

2001 04 23

Användande av slakteriavfall som bränsle
(Motion av Tommy Gardell, s)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 03 29, § 87

•

Motion 2000 11 27

•

Tekniska nämnden 2001 02 26, § 27

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

Motion till kommunfullmäktige
Alternativa bränslen
Vid slakt och förädling av kött och fläsk blir det mycket avfall som i en del fall
betraktas som riskavfall. Allt slakteriavfall och alla kadaver är kostsamt att ta
hand om. Men om de rätta värme- och avfallsanläggningarna finns så kan avfallet
vara en tillgång då fett kan brännas och ge energitillskott.
Gotlands kommun har egna värmeanläggningar och någon gotländsk industri har
egen förbränning av sådan kapacitet att det borde vara möjligt att bränna och
tillgodogöra sig den energi som finns i avfallet.
Övrigt avfall kan läggas i rötkammare och ge brännbar gas.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att fullmäktige besluta ge
kommunstyrelsen i uppdrag:
•

Att tillsammans med de företag som får slakteriavfall och kadaver som
restprodukter utreda hur mycket avfall som uppstår på Gotland.

•

Att utreda möjligheterna att utvinna energi av avfallet i kommunal eller
privat regi.

Gotland 2000-11-27

Tommy Gardell (s)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 03 29
2001 03 20

Ks § 87
Au § 80

Motion. Alternativa bränslen
KS 2000/0769-37
- Motion 2000 11 27
- Tekniska nämnden 2001 02 26, § 27

Tommy Gardell (s) har i motion föreslagit att kommunstyrelsen ska få i uppdrag
att tillsammans med de företag som får slakteriavfall och kadaver som restprodukter, utreda hur mycket avfall som uppstår på Gotland, samt utreda möjligheterna att utvinna energi ur avfallet i kommunal eller privat regi.
Tekniska nämnden har i yttrande tillstyrkt att kommunstyrelsen ges dessa uppdrag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen bifalls på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans
med de företag som får slakteriavfall och kadaver som restprodukter utreda hur
mycket avfall som uppstår på Gotland samt utreda möjligheterna att utvinna
energi av avfallet i kommunal eller privat regi.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2001 02 26
Dnr TN 2000/2825 37

TN § 27 Motion ang alternativa bränslen
Tekniska förvaltningen 2001 02 05
Au § 28

Tommy Gardell (s) har i en motion pekat på de mängder avfall som uppkommer inom
livsmedelsindustrin och jordbrukssektorn, där framförallt kostnaderna att omhänderta
kadaver är stora. Avfallet innehåller mycket energi som borde omhändertas antingen i
någon godkänd värmeanläggning eller genom gasuttag efter rötning.
Tommy Gardell föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag:
•

att tillsammans med de företag som får slakteriavfall och kadaver som
restprodukter utreda hur mycket avfall som uppstår på Gotland.

•

att utreda möjligheterna att utvinna energi av avfallet i kommunal eller privat regi.

Tekniska förvaltningen har yttrat sig över motionen och tillstyrker att kommunstyrelsen
ges föreslagna uppdrag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunfullmäktige föreslås att kommunstyrelsen ges föreslagna uppdrag.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF driftavd
KS/KF

Justerare

Utdragsbestyrkare

2001-02-05
Tekniska förvaltningen
Driftavdelningen

Tekniska nämnden i
Gotlands kommun

Motion alternativa bränslen, Dnr, Tn2000/2825.37.
Tommy Gardell (s) har i en motion pekat på de mängder av avfall som uppkommer
inom livsmedelsindustrin och jordbrukssektorn, där framförallt kostnaderna att
omhänderta kadaver är stora. Avfallet innehåller mycket energi som borde omhändertas
antingen i någon godkänd värmeanläggning eller genom gasuttag efter rötning.
Gardell förslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att tillsammans med de företag som får slakteriavfall och kadaver som restprodukter
utreda hur mycket avfall som uppstår på Gotland.
att utreda möjligheterna att utvinna energi av avfallet i kommunal eller privat regi.
Tekniska förvaltningen har pågående uppdrag att revidera den nu gällande
avfallsplanen med mål att denna antas senast december 2001. I planen ingår att
inventera allt på Gotland uppkommande avfall. I motionen angivet avfall skall också
inventeras , men ingår dock ej i det avfall som kommunen har skyldighet att slutligt
omhänderta. Det är känt att viss del går till kommunens rötkammare i Visby , att en del
deponeras på Slite deponi och att en stor del fraktas till fastlandet för destruktion.
Deponering och destruktion är mycket kostnadskrävande. Här kan det kanske vara på
sin plats att utreda om avfallet kan rötas i befintliga anläggningar. Att uppföra en
förbränningsanläggning kommer säkerligen att kräva sådana restriktioner att
anläggningen blir för dyr att anlägga för Gotlands behov. En kunskapsinhämtning på
detta område kan dock vara nyttigt.
Tekniska förvaltningen tillstyrker att kommunstyrelsen ges föreslagna uppdrag.
Tekniska förvaltningen

Karl-Gustaf Roos
Göran Blomgren

Teknisk direktör

driftchef

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
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2001 04 23

Fyllnadsval
Innehåll

a)

Lennart Johanssons (v) anhållan 2001 03 28 om befrielse från uppdragen
som ersättare i kommunfullmäktige och patientnämnden.

Mandatperiod: T o m 2002 års utgång.

b)

Nämndemannen i fastighetsdomstolen Kenth Ahl (v) har avlidit.

Mandatperiod: T o m 2002 års utgång.

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 13

2001 04 23

Avsägelse; ersättare i kommunfullmäktige
Innehåll
•

Lennart Johanssons (v) avsägelse 2001-03-28 som ersättare i
kommunfullmäktige. Se ärende 12.

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 16

2001 04 23

Information
Innehåll
a)

Förvaltningsberättelser och revisionsberättelser för av Gotlands kommun
förvaltade donationsfonder

b) Revisionsberättelse för Gotlands läns allmänna försäkringskassa 2000

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

Gotlands kommuns förvaltade DONATIONSstiftelser verksamhetsberättelse 2000

Förvaltningsberättelse för Gotlands kommuns samförvaltade
stiftelser 2000

Stiftelsernas kapital är placerat i likvida bankmedel, värdepapper penningmarknad och aktier.
Intäkter i form av ränta på bankmedel och penningmarknadsplaceringar uppgick till 98 tkr.
Utdelning på aktier erhölls med 5 tkr (1999 17 tkr). Försäljning av aktier i Balder gav en
realisationsvinst på 5 tkr. Kostnader för förvaltningen uppgick till 83 tkr varav 53 tkr avser
avgift för permutation. Skatten uppgick till 27 tkr vilket avser restskatt för 1999.
Ur stiftelserna har utdelats 22 tkr fördelat på 10 tkr ur de sociala stiftelserna och 12 tkr ur
skolstiftelserna.
Stiftelsernas tillgångar enligt balansräkningen uppgår till 2 229 tkr. Aktiernas bokförda värde
uppgår till 13 tkr. Marknadsvärdet på stiftelsernas aktieinnehav uppgår på balansdagen till
264 tkr (1999 344 tkr).
Arvode har utbetalats från stiftelsen Hilma och Axel Gustavssons minne med 900 kr.

I samförvaltningen har det ingått trettiosju stiftelser:
C N Carlssons stiftelse
Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Åbergska stiftelsen
Drottning Christinas stiftelse
Stiftelsen för julgåva i Visby
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
S A Petterssons stiftelse
Hilda och C J Petterssons stiftelse
Hoffmanska stiftelsen
Gustaf Kolmodins stiftelse av 1893
Jane Norrbys stiftelse av 1869
Stiftelsen för Gotlands Norra Härads
Tingshusbyggnadsskyldige
Follingbo sjukhus stiftelser
A Anderssons stiftelse
A Newmans stiftelse
Märta Klintströms stiftelse
Mariahemmets samstiftelse

1

Casströmska stipendiets stiftelse
Hertigen av Gotlands stiftelse
Rektor Carl Cramérs stiftelse
von Rosenska stiftelsen
Ossian Koschells stiftelse
Doktor Gösta Lokrantz stiftelse
Lektor Evald Samens stiftelse
Säveskolans allmänna premiestiftelse
Säveskolans musikstiftelse
Säveskolans naturvetenskapliga stiftelse
Säveskolans humanistiska stiftelse
Säveskolans yrkestekniska stiftelse
Makarna Sundahls stiftelse
Samstiftelsen för premier till elever
på Lövsta landsbygdsgymnasium
K Karlssons stiftelse
Lantmannaskolestiftelsen
Ragnar Melins skogsvårdsstiftelse
H J Westergård-Roos stiftelse
Edla o Arthur Thoréns stiftelse

Gotlands kommuns förvaltade DONATIONSstiftelser verksamhetsberättelse 2000

Särskild räkenskapssammanställning finns för respektive stiftelse vid Konsult och
servicekontoret.
Under året har arbetet med att anpassa den gamla förvaltningen och redovisningen till den nya
stiftelselagen fortsatt och ansökan om permutation har lämnats in till Kammarkollegiet.
Besluten från Kammarkollegiet har berört 28 stiftelser.
Tre stiftelser vars ändamål riktats till Mariahemmet i Visby har fått bilda en samstiftelse,
Mariahemmets samstiftele.
Tolv av stiftelserna vars avkastning gått till gymnasieskolan Säve i Visby har fått läggas
samman med Säveskolans allmänna premiestiftelse.
Tre stiftelser vars avkastning gått till elever vid Lövsta lantbruksgymnasium har fått bilda
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium.
Fyra stiftelser med socialt ändamål överföres till den särförvaltade Gotlands kommuns sociala
samstiftelse.
Tre stiftelser får betalas ut till dess ändamål och en stiftelse har fått ändra föreskriften i dess
stadgar.
Efter dessa permutationer kommer samförvaltningen att omfatta tolv stiftelser.

2

Gotlands kommuns förvaltade DONATIONSstiftelser verksamhetsberättelse 2000

Gotlands kommuns samförvaltade stiftelser

Resultaträkning 2000
2000

1999

59 884,00
4 608,22
38 356,18
5 872,00
5 187,00
0,00
113 907,40

61 712,00
17 101,49
46 891,21
106 566,50
8 331,00
201,00
240 803,20

Förvaltningskostnader aktiedepå
Förvaltningsavgift KSK
Revisions- och konsultkostnader
Permutationsavgift Kammarkollegiet
Porto
Annons
Övriga kostnader
Summa kostnader

1 099,00
14 625,00
10 930,00
52 913,00
92,00
1 573,00
1 529,00
82 761,00

3 676,00
19 454,00
22 568,00

Resultat före skatt

31 146,40

192 790,20

Skatt

27 320,00

13 074,00

3 826,40

179 716,20

Intäkter
Ränta värdepapper
Avkastning aktier
Bankräntor
Ränta avräkning GOKO
Vinst vid försäljning aktier
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader

Årets resultat
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88,00
2 089,00
138,00
48 013,00

Gotlands kommuns förvaltade DONATIONSstiftelser verksamhetsberättelse 2000

Gotlands kommuns samförvaltade stiftelser
Sammanställning av tillgångar och skulder 2000

Not

2000

1999

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Aktier
Värdepapper penningmarknad
Summa anläggningstillgångar

1

13 424,00
1 796 150,00
1 809 574,00

16 280,00
1 818 049,00
1 834 329,00

Omsättningstillgångar
Interimsfordran
Bank
Andra fordringar
Summa omsättningstillgångar

2
3
4

8 212,00
410 907,56
0,00
419 119,56

27 477,00
1 189 516,52
174 459,00
1 216 993,52

2 228 693,56

3 225 781,52

2 081 428,04
146 301,52
2 227 729,56

2 952 404,63
261 927,89
3 214 332,52

964,00
964,00

11 449,00
11 449,00

2 228 693,56

3 225 781,52

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fondkapital
Disponibla medel
Summa eget kapital

5

Kortfristiga skulder
Interimsskuld
Summa kortfristiga skulder

6

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

4

Gotlands kommuns förvaltade DONATIONSstiftelser verksamhetsberättelse 2000

Specifikation av noter

Stiftelse

Not 1 Aktier

Stiftelse

Bokfört värde
2000-12-31

Marknadsvärde
2000-12-31

Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond

310041

5 088,00

78 960,00

Hjalmar Westergård Roos stiftelse

350501

8 336,00

184 922,00

13 424,00

263 882,00

Summa aktier

Totalt

Not 2 Värdepapper penningmarknad
Värdepapper Sundsvalls kommun
ffd 20010608

1 796 150,00

Not 3 Interimsfordran
Upplupen ränta cert.plac 001121-001230
Handelsbanken återbetald depåavgift kv2-4

8 212,00
8 161,00
51,00

Not 4 Bank
NB 3042 17 06244, HB 218 612 648

410 907,56

Not 5 Eget kapital
Se sep spec sid 6

Not 6 Interimsskuld
Postgirot, porto december
Arvode A Andersson, E Forslund
och A Åkesson

964,00
64,00
900,00
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Not 4 Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Degermans stift överförd till särförvaltn
Årets resultat
Omdisp för stiftelser med enbart kapital
Realisationsvinst till bundet eget kapital
Kapitalisering av löpande avkastning
Kapitalminskning för stiftelser med
redovisat underskott 2000
Beslutade anslag/utdelning 2000
Beslut Kammarkollegiet dnr 430-5187-00
Beslut Kammarkollegiet dnr 430-5188-00
Beslut Kammarkollegiet dnr 430-5189-00
Beslut Kammarkollegiet dnr 431-5190-00
Belopp vid årets utgång

Visby den

/

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
(Disponibla medel)

2 952 404,63
- 524 533,00
- 21 262,00
5 187,00
3 137,82
- 6 982,49

261 927,89
- 61 166,04
3 826,40
21 262,00
- 5 187,00
- 3 137,82
6 982,49

- 71 935,86
- 55 794,00
- 91 531,00
- 107 263,06
2 081 428,04

- 22 327,00
0,00
0,00
0,00
- 55 879,40
146 301,52

2001

/Björn Ericsson
ekonomidirektör
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Förvaltningsberättelse för stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem
Stiftelsen grundar sig på bestämmelserna i ett av konsul Otto Åkerman upprättat testamente
1924-11-01.
Stiftelsens ändamål är att åt äldre kostnadsfritt eller mot viss avgift bereda bostad, vård och föda.
Visby Vårdnämnd utgör styrelse för stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem. Stiftelsen förvaltar
fastigheten Apeln 7 i Visby. För driften ansvarar Gotlands kommun.
Stiftelsens ekonomi framgår av bifogad resultat- och balansräkning. Stiftelsen har erhållit ett
driftsbidrag från Gotlands kommun, med 1 572 794 kr för täckande av underskott med avdrag för
stiftelsens avskrivningar.
Vid avskrivning på fastigheten har planenlig avskrivning tillämpats, 2 % på anskaffningsvärdet.
Fastigheten är försäkrad till fullvärde.
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Resultaträkning
Not

2000

1999

Stiftelsens intäkter
Ränteintäkter, likvida medel
Statligt räntebidrag
Bidrag från Gotlands kommun
Summa intäkter

118 194,17
0,00
1 572 794,00
1 690 988,17

88 497,07
- 2 138,00
2 144 039,05
2 230 398,12

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader
Räntekostnader lån
Avskrivning, byggnad Apeln 7
Avskrivning, inventarier
Summa kostnader

37 872,55
1 502 279,00
750 658,00
0,00
2 290 809,55

38 700,12
1 945 194,00
750 658,00
25 469,55
2 760 021,67

- 599 821,38

- 529 623,55

150 837,00

246 504,00

- 750 658,38

- 776 127,55

1
2

Resultat för skatt
Skatt
Årets resultat

____________________________________________________________________
Not 1
Fastigheten - planenlig avskrivning, 2 % på anskaffningsvärdet.
Not 2
Inventarier - avskrivning med 10 % på anskaffningsvärdet.
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Balansräkning
Not

2000

1999

34 235 303,62
0,00
34 235 303,62

34 985 961,62
0,00
34 985 961,62

1 955 903,00
1 572 794,00
8 887,00
49 143,00
579 979,68
4 166 706,68

1 954 955,00
2 144 039,05
17 834,00
0,00
224 109,01
4 340 937,06

38 402 010,30

39 326 898,68

2 678 815,96
6 953 322,00
- 750 658,38
8 881 479,58

2 678 815,96
7 729 449,55
- 776 127,55
9 632 137,96

8 814 642,72
20 000 000,00
28 814 642,72

8 938 427,72
20 000 000,00
28 938 427,72

0,00
123 752,00
582 136,00
705 888,00

88 723,00
114 295,00
553 315,00
756 333,00

38 402 010,30

39 326 898,68

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Byggnader, Apeln 7
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Värdepapper penningmarknad
Fordran bidrag Gotlands kommun
Interimsfordran
Skattefordran
Bankkonto, NB
Summa omsättningstillgångar

1
2

3

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Stiftelsekapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Statligt bostadslån, SBAB
Bottenlån, Kommuninvest
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skatteskuld
Kortfristig del av lån
Interimsskuld
Summa kortfristiga skulder

4

5

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Inga
Inga
3
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Not 1 Fastighet Apeln 7
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde

2000
37 532 897,51
- 2 546 935,89
- 750 658,00
34 235 303,62

1999
37 532 897,51
- 1 796 277,89
- 750 658,00
34 985 961,62

Not 2 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerad avskrivning
Årets avskrivning
Bokfört värde

2000
659 588,03
- 659 588,03
0,00
0,00

1999
659 588,03
- 634 118,48
- 25 469,55
0,00

Not 3 Interimsfordran
Upplupen ränta värdepapper 001121-001230
Not 4 Långfristiga skulder
Statligt bostadslån, SBAB
Ingående skuld
Återföring av föregående års beräknade
amorteringar
Årets amortering
Beräknad amortering kommande år
Summa

8 887,00
2000

1999

8 938 427,72
114 295,00

9 025 470,72
107 236,00

- 114 328,00
- 123 752,00
8 814 642,72

- 79 984,00
- 114 295,00
8 938 427,72

Not 5 Interimsskuld
Lån Kommuninvest 000708-001230
Lån SBAB 001205-001230
Skattemyndigheten, prel skatt dec-00
Summa

537 261,00
28 210,00
16 665,00
582 136,00

Gotlands kommun har gått i borgen för lån hos SBAB och Kommmuninvest
Fastighetens taxeringsvärde: 13 385 000 kr
Fastigheten är försäkrad till fullvärde (54,5 milj)
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Finansieringsanalys
2000

1999

- 750 658
750 658

- 776 127
776 127

0

0

Minskning av långfristiga skulder

- 123 785

- 87 043

Summa använda medel

- 123 785

- 87 043

Förändring av rörelsekapital

- 123 785

- 87 043

- 174 230
50 445
- 123 785

- 321 049
234 006
- 87 043

Tillförda medel
Från rörelsen tillförda medel
Avskrivningar som belastat detta
resultat

Summa tillförda medel

Använda medel

Specifikation av rörelse
kapitalets förändring
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder

Summa förändring
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Visby den 23/3 2001
Per-Anders Croon
Yngve Andersson
Christer Engelhardt
Sten-Åke Palmgren
Monica Larsson
Lars Norman
Bodil Rosengren
Pekka Vuori
Ulla Hammarhjelm
Maria Ahlsten
Bengt Hallgren

Min revisionsberättelse har avgivits
Lennart Jansson
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Datum

RRV dnr

2001-03-17

30-2000-1006

Riksförsäkringsverket

Revisionsberättelse för Gotlands läns allmänna
försäkringskassa 2000

Vi har, i enlighet med 18 kap. lagen om allmän försäkring (1998:87), granskat
Gotlands läns allmänna försäkringskassas årsredovisning beslutad 2001-02-15,
underliggande redovisning och ledningens förvaltning för räkenskapsåret 2000.

Försäkringskassans styrelse ansvarar för att verksamheten bedrivs författningsenligt,
effektivt och i överensstämmelse med syftet för verksamheten. I ansvaret ingår också
en tillförlitlig återrapportering av verksamheten i årsredovisningen.

Det är revisorernas ansvar att enligt god revisionssed granska försäkringskassans
årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att bedöma om redovisningen är
tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt granska om styrelsens och direktörens
förvaltning står i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Detta innebär att revisionen har
planerats och genomförts i syfte att erhålla rimlig grund för att bedöma huruvida
årsredovisningen är rättvisande. Granskningen har sålunda avsett ett urval av
väsentliga transaktioner och förvaltningsbeslut. Vi har använt oss av underlag som
framtagits av försäkringskassans internrevision i en utsträckning som är förenlig med
god revisionssed.

Genomförd revision har gett en rimlig grund för nedanstående uttalande.

2 (2)

Datum
2001-03-17

RRV dnr
30-2000-1006

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om allmän försäkring,
regleringsbrev och övriga beslut samt Riksförsäkringsverkets föreskrifter om
ekonomisk redovisning m.m. vid de allmänna försäkringskassorna (RFFS 1998:20).
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Av kommunfullmäktige valda revisorer
Jens Pettersson

På Riksrevisionsverkets vägnar
Annette Svensson
Revisionschef
Kopia för kännedom
Gotlands läns allmänna försäkringskassa
Kommunfullmäktige i Gotlands län

Kent Wizen

