Kommunfullmäktige
KALLELSE

11 juni 2001
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Kommunfullmäktige
kallas till sammanträde
i Teatersalongen, Borgen, Visby

måndagen den 11 juni 2001 kl 13.00
www.gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering

2.

Länsstyrelsens beslut att Maj-Britt Pettersson (v) utsetts som ny ersättare i
kommunfullmäktige (efter Lennart Johansson, v)

3.

Delårsrapport 1/2001

4.

Ändring av riktlinjer för serveringstillstånd

5.

Införande av maxtaxa inom barnomsorgen

6.

Ny vårdnämndsorganisation

7.

Ny vårdnämndsorganisation (Motion av miljöpartiets fullmäktigegrupp)

8.

Rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården

9.

Avgift för sjukvård i särskilt boende av sjukhemskaraktär

10.

Organisation för vård av missbrukare

11.

Avgifter för felparkering; ändring

12.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område; ändring

13.

Tilläggsanslag för underhållsarbeten vid Desideriaskolan

14.

Tilläggsanslag till Visby vårdnämnd för Gotlands Sjukhem

15.

Ramar för budget 2002

16.

Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar på Carina FlodmanAnderssons (v) interpellation om organisationen av barnomsorgen

17.

Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar på Brittis Benzlers (v)
interpellation om varsel av barndagvårdare

18.

Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar på Carina FlodmanAnderssons (v) interpellation om barnomsorg på helger, kvällar och nätter.

19.

Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar på Carina FlodmanAnderssons (v) interpellation om stöd till barn med särskilda behov

20.

Kommunstyrelsens ordförandes svar på Lena Palmborg-Karlssons (s)
interpellation om anlitande av Proffice

21.

Kultur- och fritidsnämndens ordförandes svar på Nils Ronquists (kd)
interpellation om fritidsaktiviteter på landsbygden

22.

Tekniska nämndens ordförandes svar på Lena Palmborg-Karlssons (s)
interpellation om Strandgården i Fårösund

23.

Barn- och utbildningsnämndens ordförandes svar på Björn Franssons (mp)
interpellation om studiemöjligheter för äldre.

24.

Stiftelsen Gotlandsmusiken; bokslut 2000 och ansvarsfrihet

25.

Årsredovisningar och revisionsberättelser för år 2000 för Gotlands
Industrihus AB, Gotlands Stuveri AB, AB GotlandsHem, Gotlands
Energiverk AB och ALMI Företagspartner Gotland AB

26.

Eva Palmgrens (s) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

27.

Fyllnadsval av:
a) Ledamot i Gotlands norra vårdnämnd efter Kerstin Kalström (c), som avsagt
sig uppdraget
b) Ordförande i Gotlands norra vårdnämnd efter Kerstin Kalström (c)
c) En ersättare i patientnämnden efter Brita Brunner (v) som utsetts till ledamot

d) En ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden efter Fredrik Ahlkvist (v) som
tidigare befriats från uppdraget
e) En ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Jan Colldén (m) som
tidigare befriats från uppdraget
f) Två revisorer i Othems sockens magasinskassas stipendiefond
g) Ny nämndeman i Svea Hovrätt efter Lennart Johansson (v) som flyttat från
Gotland

28.

Ev enkla frågor

29.

Ev nya motioner och interpellationer

30.

Information:
• Information om omställningsarbetet (Ca 15.30 Direkt efter kaffepausen)
• Skolverkets beslut med anledning av tillsyn av gymnasieskola och kommunal
vuxenutbildning
• Vänortsavtal med Smeivka (Gammalsvenskby) i Ukraina

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.
Visby den 1 juni 2001
INGER HARLEVI
Ordförande

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 2

2001 06 11

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Innehåll
•

Länsstyrelsens beslut 2001 05 10 om utseende av ny ersättare i
kommunfullmäktige (efter Lennart Johansson, v)
Anm: Efter första sammanräkningen utsågs Jan Klintström, men eftersom han
flyttat från Gotland företogs ny sammanräkning och då utsågs Maj-Britt
Pettersson

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

LÄNSSTYRELSEN
Gotlands län
621 85 VISBY

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2001-05-10

Diarienummer
60-2725-01

Plats

Länsstyrelsens sessionssal, Strandgatan 1, Visby

Närvarande
(Beslutande och
föredragande)

Länsassessor Lena Johansson
Byråsekreterare Kajsa-Lena Thomsson-Hagvall

Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2002.
Kommun

Gotland

Parti

VÄNSTERPARTIET

Ny ersättare

Jan Klintström
BALLONGGATAN 7, 128 33 SKARPNÄCK
Ny ersättares plats i ordningen framgår av bilaga.
Jan Klintström ersätter Lennart Johansson som avgått.
Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen skall ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar efter
ovan angiven sammanträdesdag.
Vid protokollet
Kajsa-Lena Thomsson-Hagvall

Sändlista
Kommunfullmäktige
Ny ledamot
Ny ersättare
Partiet

Justerat
Lena Johansson

LÄNSSTYRELSEN
Gotlands län
621 85 VISBY

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2001-05-10

Diarienummer
60-2725-01

Plats

Länsstyrelsens sessionssal, Strandgatan 1, Visby

Närvarande
(Beslutande och
föredragande)

Länsassessor Lena Johansson
Byråsekreterare Kajsa-Lena Thomsson-Hagvall

Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2002.
Kommun

Gotland

Parti

VÄNSTERPARTIET

Ny ersättare

Maj-Britt Pettersson
Box 157, 620 13 Stånga
Ny ersättares plats i ordningen framgår av bilaga.
Maj-Britt Pettersson ersätter Jan Klintström som avgått.
Detta beslut kan överklagas skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen skall ha kommit in till Länsstyrelsen inom tio dagar efter
ovan angiven sammanträdesdag.
Vid protokollet
Kajsa-Lena Thomsson-Hagvall

Sändlista
Kommunfullmäktige
Ny ledamot
Ny ersättare
Partiet

Justerat
Lena Johansson
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Delårsrapport 1/2001
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 05 22

•

Delårsrapport 1/2001

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 15

Ks § 161
Au § 145

Delårsrapport 1/2001
- Delårsrapport nr 1 2001

Ledningskontoret presenterade den första delårsrapporten 2001 (perioden januari –
mars). Periodens resultat uppgår till +17 mnkr. För hela året prognostiseras ett
resultat på –47 mnkr. Nämnderna redovisar nettokostnadsavvikelser mot budget
med –96 mnkr. De större underskotten finns i verksamheterna som bedriver vård,
omsorg och utbildning (-79 mnkr).
Kommunstyrelsens beslut
•

Delårsrapport 1 för år 2001 överlämnas till kommunfullmäktige.

•

Nämnderna får i uppdrag att snarast redovisa konkreta handlingsplaner som
ska resultera i att underskotten halveras senast till årsskiftet.

•

Åtgärderna ska redovisas och följas upp genom den månatliga uppföljningen
till kommunstyrelsen.

•

Vid utarbetandet av åtgärdsförslagen bör följande utgångspunkter beaktas:
återställande av kostnadsmedvetande, anpassning av mål och servicenivåer,
översyn av taxor och avgifter. Samtidigt ska beaktas vikten av att vara en
attraktiv arbetsgivare.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 4

2001 06 11

Ändring av riktlinjer för serveringstillstånd
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 05 22

•

Konsult- och servicekontoret 2001 05 13

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 15

Ks § 164
Au § 150

Översyn av riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen
KS2000/0668-80
- Konsult- och servicekontoret 2001 05 13

Konsult- och servicekontoret har utrett förutsättningarna för en ändring av
riktlinjerna för serveringstillstånd, främst vad gäller eventuell utsträckt
serveringstid. Efter inhämtande av synpunkter från berörda myndigheter och
föreningar föreslår konsult- och servicekontoret att riktlinjerna inte ska ändras.
Yrkanden:
• Lena Celion (m) yrkade, med instämmande av Sven Larsson (gp), att en
utsträckt serveringstid till senast kl. 04.00 skulle kunna beviljas under en
prövotid fr.o.m. 15 juni 2001 t.o.m. 30 september 2001 för restauranger som
uppfyller vissa preciserade villkor.
• Jan Lundgren (s) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (v), Rose-Marie
Stenbom (s) och Sonia Landin (s), att riktlinjerna för serveringstillstånd inte
skulle ändras.
Ordföranden ställde proposition på yrkandena och förklarade sig anse att
kommunstyrelsen beslutat bifalla Lena Celions yrkande. Omröstning begärdes och
kommunstyrelsen godkände följande proposition: JA för Lena Celions yrkande.
NEJ för Jan Lundgrens yrkande. 8 ledamöter röstade Ja: Eva Nypelius (c),PerOlof Jacobsson (c), Lena Celion (m), Ove Nyman (m), Bror Lindahl (fp), Sven
Larsson (gp), Nils Ronquist (kd) och ordföranden Hans Klintbom (c). 7 ledamöter
röstade Nej: Jan Lundgren (s), Sonia Landin (s), Björn Jansson (s), Majvor
Östergren (s), Åke Svensson (s), Rose-Marie Stenbom (s) och Brittis Benzler (v).
Kommunstyrelsen hade således bifallit Lena Celions yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• I kommunens alkoholpolitiska riktlinjer för serveringstillstånd ska stycket med
rubriken ”Följande principer skall gälla för serveringstider” ersättas med
följande text: Serveringstid, utöver den i alkohollagen senast föreskrivna
kl.01.00, beviljas fram till senast kl.02.00 såvida inte polismyndigheten, miljöoch hälsoskyddsnämnden eller vårdnämnden angett skäl för att avstyrka denna
tid.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 15

• Under en prövotid fr.o.m. 15 juni 2001 t.om. 30 september 2001 kan en
ytterligare utsträckt serveringstid till kl.04.00 beviljas för de restauranger som
uppfyller följande villkor. Dock kan denna utsträckta serveringstid inte omfatta
restaurangens uteserveringsdel.
– Restaurangen är dokumenterat välskött och har inte någon form av
anmärkning i förhållande till alkohollagens regler.
– Verksamheten skall under de två senaste åren ha drivits av samma
tillståndshavare med i huvudsak samma fysiska personer.
– Restaurangen skall ha minst två förordnade ordningsvakter i tjänst från
kl.02.00 tills samtliga gäster lämnat lokalen.
– Restaurangen skall stänga för insläpp av gäster kl.02.30
• Efter prövotidens utgång ska en utvärdering genomföras.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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2001-05-13
Konsult- och servicekontoret

Kommunstyrelsen

Översyn av kommunens riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen
Kommunstyrelsen uppdrog 2000-09-21 åt Konsult- och servicekontoret att
genomföra en översyn av Gotlands kommuns riktlinjer för alkoholtillstånd,
med anledning av de önskemål som framförts från Visbyrestauranger att få en
utsträckt serveringstid efter kl.02.00, vilket är den nu gällande sluttiden för
alkoholservering. Som ett led i denna översyn har Konsult- och servicekontoret
inhämtat synpunkter på eller förslag till riktlinjernas innehåll från en vid krets
intressenter. Yttranden har inkommit från 12 av de 18 tillskrivna
intressenterna. Av svaren är 7 avgivna från olika myndigheter, 3 från
näringslivet och 2 från intresseorganisationer. Av bifogad bilaga framgår vilka
de tillskrivna intressenterna är och deras inställning till sluttiden för
serveringen.
Nedan följer en kort redogörelse för yttrandens innehåll.
Länsstyrelsen
anför att kommunen har och kommer att få en ännu viktigare roll än tidigare
när det gäller att utveckla och samordna insatserna inom alkoholområdet på lokal nivå vilket både innebär att begränsa tillgången till och minska efterfrågan
på alkohol. Vidare sägs att det utrymme alkohollagen ger för kommunalt självbestämmande när det gäller meddelande av tillstånd och serveringstider skall
styras av kommunens behov utifrån alkoholpolitiska hänsyn och ansvar i en
nationell alkoholpolitik. Man avstyrker att en förändring av riktlinjerna mot en
utökad serveringstid. Dessutom anförs att den möjlighet som finns enligt kommunens riktlinjer till servering efter kl. 01.00 skall tillämpas med mycket stor
restriktivitet.
Gotlands Turistförening
anger att ”Mat och Nöje” är en viktig beståndsdel i det utbud som Gotlands
erbjuder sina besökare särskilt då vissa besöksgrupper gör jämförelse med
Gotland och alternativa resmål i Medelhavet. Turistföreningen ser det därför
som viktigt och naturligt att ett antal anläggningar, under i första hand en
prövoperiod, får möjlighet till utökat öppethållande.

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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Folkhälsoenheten
anger utifrån ett folkhälso- och brottspreventivt perspektiv information och
synpunkter där sammanfattningen utmynnar i ett konstaterande att senare
öppettider knappast är en förändring ägnad att förebygga alkoholproblem, störningar eller brottslighet. Det anförs att i ljuset av kommunens engagemang för
förebyggande arbete ter sig en sådan förändring mindre önskvärd.
Gotlands Hotell- och restaurangvärdar
anför att man från näringen ser det som mycket positivt med ett förlängt öppethållande av restauranger(nattklubbar) till kl. 04.00. Man anser det nödvändigt
att Gotland anpassar sig till det mönster som under senare år formats i de större
städerna runt om i landet och som också gäller på internationella semesterorter.
Man bedömer att det inte kommer vara ett begränsat antal restauranger som
kommer att använda sig av möjligheten att ha öppet till kl. 04.00. Dessutom
lämnar man förslaget att insläppet skall stängas kl. 02.30 för att förhindra att
gästerna förflyttar sig mellan krogarna. Därtill anser man att det längre öppethållandet endast skall gälla för åretruntöppna restauranger.
Miljö- och hälsoskyddskontoret
anför att boende, främst i Visby innerstad, är på olika sätt störda av nöjesverksamheterna. Störningar upplevs dels från musik (främst basljud) och dels från
det allmänna folklivet på gatorna. För de boende handlar det om att ”stå ut” till
kl. 02.00. En förlängning av öppettiderna leder till att störningarna förlängs
längre in på natten och riskerar att merparten av natten blir störd för sömnen.
Man anser att en tidigareläggning av restaurangvanorna bör eftersträvas vilket
kan leda till en minskad spritkonsumtion och ej heller försämra de närboendes
möjligheter till vila och sömn.
Gotlands södra vårdförvaltning
är tveksam till en utsträckt serveringstid efter kl.02.00. Inom socialtjänsten och
ungdomsgruppen ser man en ökning av alkoholkonsumtionen hos vissa
grupper som är i farozonen och som till viss del leder till ett varaktigt
alkoholmissbruk. Möjligen skulle man kunna införa utsträckt serveringtid
under en viss period, t.ex. under sommaren och gälla för dem som särskilt
begär detta. Dock bör man ta ställning till hur försöket ska utvärderas innan
serveringstiderna utsträcks. Längre serveringstid kan också kräva en
förstärkning av antalet vakter. Vad gäller riktlinjerna i övrigt har man inget att
tillägga.
Föreningen för Visby Innerstads boendemiljö
motsätter sig en generell utökning av serveringstiderna för innerstadskrogarna
då bullerstörningar från krogarna varit en ständigt återkommande fråga sedan
föreningen bildades 1989. Uppfattningen inom föreningen är att det
fortfarande riktas alltför många klagomål mot krogar med sena öppettider för
att ens den rådande situationen skall kunna betraktas som tillfredställande för
de boende. Man anser att alla förändringar av reglerna för öppettiderna måste
leda till förbättringar för de boende, i annat fall är senare öppettider helt
oacceptabelt. Man är inte alls övertygad om teorin att ett längre öppethållande
skulle medföra att krogarna töms mer efterhand.
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IOGT-NTO
anser inte att någon förändring skall göras av riktlinjerna innehåll vad gäller
restaurangernas öppethållande och anger ett flertal skäl till stöd för denna uppfattning. De alkoholpolitiska hänsynen måste komma först, inte de marknadsmässiga. Att utöka serveringstiderna och därmed tillgängligheten går stick i
stäv med de nationella målen att hålla konsumtionen på en oförändrad nivå
och på sikt minska med 25% och att åstadkomma alkoholvanor som minimerar
risken för sociala och medicinska skador och minska berusningsdrickandet.
Krögarföreningen
anför ett flertal argument och åsikter kring ett längre öppethållande som överensstämmer med vad som ovan anförts av Gotlands Hotell- och Restaurangvärdar och Gotlands Turistförening. Man anför bl.a. att alla insläpp skall
stängas kl. 02.30 och att ett förlängt öppethållandet medför en naturlig,
successiv avtrappning av gäster då folk går direkt hem när de är nöjda, i stället
för att driva på stan vilket också ger taxi möjlighet att köra folk i flera vändor.
16 extra ”poliser” i form av krogarnas vakter i tjänst två ”extra” timmar vid
öppethållande till kl.04.00, jämfört med de 8 poliser som finns nattetid på ön.
Polisen
relaterar till de utvärderingar som gjorts i Göteborg och Stockholm vilka visar
att inga entydiga svar finns på vad effekterna blivit av en utsträckt serveringstid. Man anser det i högsta grad osäkert om en förlängd serveringstid får till
följda att avtappningen från serveringsställena dras ut under en längre tid.
Snarare har polisen den erfarenheten att besökarna kan delas in i två grupper.
En grupp som utgör en risk för ordningsstörning och våldsbrott och som utnyttjar serveringstiden maximalt. Den andra gruppen utgör inte denna risk i
samma utsträckning och lämnar ställena tidigare.
Polisen vill med kraft framhålla att det ur ordningssynpunkt är olämpligt att utsträcka serveringstiden efter kl. 02.00.
Visby Vårdförvaltning

anföra att målet för Sverige är att vi skall föra en alkoholpolitik som leder till
en minskad alkoholkonsumtion och att alkoholskadorna begränsas och där
insatser för barn och ungdom är särskilt viktiga. En av de viktigaste syftena
med alkoholpolitiken bör vara att motverka nyrekrytering till gruppen
högkonsumenter eller missbrukare. Högkonsumenternas alkoholvanor är inte
oberoende av alkoholvanorna i befolkningen i stort. Ju ”våtare” alkoholkultur,
ju mer dricks i samhället, desto fler går över från måttlighetsdrickande till
högkonsumtion och missbruk. Basen för förebyggande arbete måste vila på
befolkningsinriktade insatser, som syftar till at minska totalkonsumtionen, dels
genom åtgärder för att minska tillgängligheten, dels med insatser riktade till
riskgrupper. Rätten att bestämma öppettider för när alkohol skall få serveras på
restauranger är ett alkoholpolitiskt instrument som ger kommunen möjlighet
att minska alkoholkonsumtionen och påverka att alkoholskador begränsas. En
utsträckt serveringstid betyder naturligtvis ett längre nattligt alkoholutbud och
därmed totalt sett längre utskänkningstid. I valet av skyddet för människors
hälsa å ena sidan och hänsynen till näringsfrihet/marknad å andra sidan, bör
det vara självklart att skyddsaspekten för människor tar över.
Utredarens överväganden
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Den rikspolitiska pågående debatten om svensk alkoholpolitik utgår mycket
ifrån vad som bl.a. behandlats i Alkoholutredningens betänkande från maj
2000 ”Bestämmelser om alkoholdrycker (SOU 2000:59)”, den i februari 2001
av riksdagen godkända handlingsplan som regeringen utarbetat (prop.
2000/01:20) om huvudinriktningen av alkoholpolitiken och hur samhället skall
kunna förebygga alkoholskador genom att bl.a. intensifiera det samordnade
lokala arbetet i landets kommuner samt vad som sägs i regeringens
Alkoholpolitiska proposition i mars 2001 (prop. 2000/01:97) med de
uttalanden socialministern gjorde i samband med att propositionen lades fram.
Därtill kommer det uppdrag regeringen gav Folkhälsoinstitutet att i samarbete
med företrädare för restaurangnäringen, de fackliga organisationerna och
myndigheter verksamma på området utarbeta ett gemensamt åtgärdsprogram
som bl.a. ska syfta till att åstadkomma en ansvarfull alkoholhantering,
tidigareläggning av restaurangvanor, motverka förekomsten av narkotika och
illegalt spel på serveringsställen samt förbereda övergången till rökfria
restauranger.
Vad riksdagens ställningstagande blir till den alkoholpolitiska propositionen
avgörs den 1 juni då beslut skall tas. Föreslagna lagändringar om bl.a. skärpt
tillsyn över folkölförsäljningen och vissa tillståndsfria tillfälliga serveringstillstånd träder i så fall i kraft 1 juli 2001. Ursprungligt förslag från alkoholutredningen om tidigareläggning av restaurangvanorna genom åtstramning av
serveringstiderna har utgått ur propositionen och ersatts av uppdraget åt Folkhälsoinstitutet.
Samtliga de kommunala och statliga myndigheter som yttrat sig är negativa till
en utsträckt serveringstid. Skälen härför är både av alkoholpolitisk karaktär
och av ordningskaraktär, naturligtvis beroende av myndighetens primära
verksamhetsområde. Naturligtvis delar IOGT-NTO myndigheternas negativa
uppfattning om en utsträckt serveringstid utifrån alkoholpolitiska skäl.
Innerstadsföreningen är också negativ men ur buller och ordningsskäl. Med en
så entydig och massiv inställning till vilka negativa konsekvenser en utsträckt
serveringstid kan ha, i ljuset av att alkohollagen är en social skyddslagstiftning
som skall ha företräde framför näringslivsintressen, kan inte läggas fram ett
förslag om tidsmässig förlängning av de serveringstider som nu gäller i
kommunens riktlinjer.
Utredarens huvudförslag till kommunstyrelsen
Någon förändring av de nu gällande riktlinjer för serveringstillstånd skall ej
göras.
Alternativt förslag till kommunstyrelsen (om skäl ändå anses föreligga
ändra riktlinjerna)
I kommunens alkoholpolitiska riktlinjer för serveringstillstånd skall stycket
med rubriken ”Följande principer skall gälla för serveringstider” ersättas med
följande text.

5(5)
Serveringstid, utöver den i alkohollagen senast föreskrivna kl.01.00, beviljas
fram till senast kl.02.00 såvida inte polismyndigheten, miljö- och hälsoskyddsnämnden eller vårdnämnden angett skäl för att avstyrka denna tid.
Under en prövotid fr.o.m. 2001-07-02 t.o.m. 2002-03-31 kan en ytterligare
utsträckt serveringstid till (kl. 03.00 alt 04.00) beviljas för de restauranger som
uppfyller följande villkor. Dock kan denna utsträckta serveringstid inte omfatta
restaurangens uteserveringsdel.
•
•
•
•
•
•

Restaurangen är dokumenterat välskött och har inte någon form av
anmärkning i förhållande till alkoholagens regler.
Verksamheten skall under de senaste två åren ha drivits av samma
tillståndshavare med i huvudsak samma fysiska personer.
Tillståndshavaren skall ha restaurangens verksamhet igång under hela året.
Restaurangen skall vara av nattklubbskaraktär och driva dansverksamhet
med polistillstånd.
Restaurangen skall ha minst två extra förordnade ordningsvakter i tjänst
från kl.02.00 tills samtliga gäster lämnat lokalen.
Restaurangen skall stänga för insläpp av gäster kl.02.30.

KONSULT- OCH SERVICEKONTORET

Staffan Thurgren
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kommunjurist
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 02--07

Ks § 141
Au § 120

Införande av maxtaxa i barnomsorgen
KS 2001/0215-88
- Barn- och utbildningsnämnden 2001 03 28, § 36
- Ledningskontoret 2001 04 26

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att Gotlands
kommun ska införa maxtaxa i barnomsorgen fr.o.m. 1 januari 2002. Nämnden har
gett sin förvaltning i uppdrag att utreda vissa praktiska frågor inför
genomförandet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Gotlands kommun ska införa maxtaxa i barnomsorgen fr.o.m. 1 januari 2002.
• Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag till erforderligt
regelsystem för behandling i kommunfullmäktige under hösten.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2001-04-26
Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Maxtaxa inom förskoleverksamheten på Gotland
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att införa maxtaxa
inom förskoleverksamheten i Gotlands kommun fr o m 1 januari 2002.
Maxtaxan omfattar såväl kommunal som enskild driven verksamhet. Högsta avgiften för
första barnet i förskolan uppgår till 1 140 kr/månad och inom skolbarnomsorg
(fritidshem/familjedaghem) 760 kr/månad. För barn nr 2 och 3 är avgiften lägre.
Kommunerna skall kompenseras för det inkomstbortfall som maxtaxan innebär.
Beräkningarna utgår från de barn som är inskrivna idag. I beräkningarna beaktas inte någon
ökning av antalet barn eller utökad tillsynstid som kan bli fallet när en tidsrelaterad taxa
försvinner.
Enligt barn- och utbildningsförvaltningens antaganden och beräkningar kommer maxtaxans
införande att minska avgiftsintäkterna med 46% eller 18,8 mkr beräknat enligt budgeten för
2001 och nuvarande barnomsorgstaxa.
Efterfrågeökningen på barnomsorg till följd av maxtaxans införande och hur stora
kostnadsökningar som härav blir följden är svårt att beräkna och förutse. Enligt barn- och
utbildningsförvaltningens bedömning kommer volymökningen i förskolan att bli måttlig men
när det gäller skolbarnomsorgen kan en större volymökning förväntas.
Sv kommunförbundet har beräknat att maxtaxan kommer att förorsaka kommunerna
ytterligare kostnader med 1 miljard kronor. Förbundet kommer tillsammans med Skolverket
att göra utvärderingar av reformen i syfte att bevaka för kommunernas räkning att reformen
finansieras fullt ut. Enligt Sv Kommunförbundets beräkningar baserade på den s k
barnomsorgsmodellen för bidragsåret 2001 erhåller Gotlands kommun i statsbidrag 18,8 mkr.
Sammantaget är det enligt barn- och utbildningsförvaltningens bedömning omöjligt att exakt
beräkna de samlade effekterna på kommunens ekonomi till följd av ett införande av
maxtaxan.
Ledningskontoret har inget ytterligare underlag för att göra en annan bedömning än den barnoch utbildningsförvaltningen gjort beträffande de ekonomiska konsekvenserna.
LEDNINGSKONTORET

Claes Kullberg
T f Kommundirektör

Göran Gyllenkrok
Redovisningschef
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Sammanträdesdatum

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2001-03-28

BUN

§ 36

Maxtaxa inom förskoleverksamheten på Gotland
Dnr 2001/045-88

Från den 1 januari 2002 kan kommunerna använda sig av en frivillig maxtaxa.
Högsta avgift i förskolan ska vara för:
* barn nr 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 140 kronor per mån
* barn nr 2: 2 % av inkomsten - dock högst 760 kronor per månad
* barn nr 3: 1 % av inkomsten - dock högst 380 kronor per månad
* barn nr 4: ingen avgift
Högsta avgift i skolbarnsomsorgen (fritidshem/familjedaghem) ska vara:
* Barn nr 1: 2% av inkomsten - dock högst 760 kr/mån
* Barn nr 2: 1% av inkomsten - dock högst 380 kr/mån
* Barn nr 3: 1% av inkomsten - dock högst 380 kr/mån
* Barn nr 4: ingen avgift
Kommunerna ska kompenseras för det intäktsbortfall som maxtaxan innebär.
Beräkningarna utgår från de barn som är inskrivna idag. I enlighet med Svenska
Kommunförbundets beräkningar och egna antaganden om volymförändringar på
max 3 % i verksamheten antar förvaltningen att maxtaxereformen kommer
finansieras fullt ut genom statsbidrag. Det är idag omöjligt att exakt beräkna de
samlade effekterna på Gotlands kommuns ekonomi pga införande av maxtaxa.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. BUN föreslår kommunfullmäktige att besluta att införa maxtaxa inom förskoleverksamheten i Gotlands kommun fr o m 2002-01-01.
2.

Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att till BUNs augustisammanträde se över planeringsriktlinjer, avgiftsregler samt avtal med
enskild verksamhet med anledning av beslutet.

1(2)
2001-03-28
Barn- och utbildnings
förvaltningen

Kommunstyrelsen

Maxtaxa
1 januari 2002 införs möjligheten till maxtaxa i barnomsorgen. Maxtaxa i
barnomsorgen är ett förslag från regeringen och det är frivilligt för kommunerna att införa eller avstå från maxtaxan.
Syftet
Syftet med reformen är bl a att möjliggöra för deltidsarbetande att öka sin
arbetstid utan att föräldraavgiften ökar och "äter upp" en stor del av inkomstökningen. I propositionen anges också syftet på längre sikt att barnomsorgen
skall vara en del av det generella välfärdssystemet/familjepolitiken liksom
skolan och sjukvården m fl är det.
Avgiften
Om kommunen väljer att införa maxtaxan så skall denna omfatta såväl
kommunalt som enskilt driven verksamhet. Avgiften för föräldrarna skall inte
överstiga maxtaxan:
högsta avgiften i förskola:
barn 1: 3% av inkomsten - dock högst
barn 2: 2%
"
barn 3: 1%
"
barn 4: ingen avgift

1 140:-/mån
760:-/mån
380:-/mån

och högsta avgiften i skolbarnsomsorg:
barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 760:-/mån
barn 2: 1%
380:-/mån
"
barn 3: 1%
380:-/mån
"
barn 4: ingen avgift

Det är omöjligt att exakt beräkna de samlade effekterna på Gotlands
kommuns ekonomi på grund av ett införande av maxtaxan i kommun.
Föräldraavgifterna
Innevarande år är föräldraavgifterna budgeterade till 41 miljoner kkr. Maxtaxan innebär att de direkta avgifterna som barnfamiljerna betalar för sina barn
i förskole- och skolbarnsomsorgen till Gotlands kommun minskar med ca 46%
jämfört med nuvarande barnsomsorgstaxa.
Avgiftsbortfall
Vad ett införande av en maxtaxa år 2002 i Gotlands kommun skulle innebära i
avgiftsbortfall i kronor för kommunen kan endast prognosticeras. Men 46% av
41 miljoner kronor - som är budgeterade föräldraavgifter år 2001 - ger en
intäktsförlust för kommunen av 18,8 miljoner kronor. Sannolikt blir avgiftsbortfallet för 2002 ännu lägre pga att barnantalet i barnomsorgsverksamheten
förväntas minska ytterligare efter en lång följd av år med sjunkande födelsetal
på Gotland.
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2(2)

Efterfrågan
Att efterfrågan på barnomsorg ökar i och med ett införande av maxtaxa är de
flesta överens om, men det är svårt att exakt beräkna hur stor volymökningen
blir. En faktor som har stor betydelse är hur stor del av efterfrågan som
nuvarande taxa har "trängt" undan. Ett förändrat utnyttjande av barnomsorgen
är beroende av individuella beslut hos var och en av familjerna, grundat på hur
deras egen situation ser ut. Andelen barn i åldern 1-5 år som redan är placerade
i barnomsorg på Gotland är idag högt i förhållande till övriga riket. (Gotland
ca 84 %, riket ca 76 %). Det finns därför anledning att tro att ökningen i förskolan inte behöver bli så stor. När det gäller skolbarnsomsorgen kan däremot
förväntas en större volymökning.
Dynamiska effekter
Det finns ett antagande om att maxtaxan kommer att medföra positiva
dynamiska effekterna på samhället i form av t ex ökad arbetskraft, ökade
skatteintäkter för kommunen, ökad disponibel inkomst för barnfamiljerna
m.m. Det saknas emellertid beräkningsmodeller för dessa effekter.
Statsbidrag
Till de kommuner som bestämmer sig för att tillämpa maxtaxan utgår statsbidrag. Statsbidraget till kommunsektorn skall täcka de kostnader som uppkommer för kommunerna. Fördelningen av statsbidraget mellan kommunerna
görs med barnomsorgsmodellen i skatteutjämningssystemet som grund. Det
innebär att ersättningen fördelas efter ett antal strukturella parametrar såsom
befolkningsunderlag, andel förvärvsarbetande/studerande föräldrar m.m
Svenska Kommunförbundet beräkningar för 2001 innebär för Gotland
Kommuns del att statbidraget skulle uppgå till 18,8 miljoner kronor
I enlighet med Svenska Kommunförbundets beräkningar och egna antaganden
om volymförändringar på max 3 % i verksamheten antar förvaltningen att
maxtaxereformen kommer finansieras fullt ut genom statsbidrag.

BUN föreslår med hänvisning till ovanstående kommunfullmäktige att
fatta beslut om att införa maxtaxa inom förskoleverksamheten i
Gotlands kommun fr o m 2002-01-01.

Eva Nypelius
Ordf

Lars Danielson
Barn- och utbildningschef
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Ny vårdnämndsorganisation
Innehåll
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Kommunstyrelsens förslag *)

•

Ledningskontoret 2001 05 14

•

Rapporten: "Översyn av vårdnämndsorganisationen"

•

Remissvaren

•

MBL-protokoll 2001 05 21 från förhandlingar enligt § 11

Anm:
*)

Kommunstyrelsen sammanträder 2001 06 11 och förslaget föreligger
därför vid sammanträdet

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

01-05-14
Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Vårdnämndernas framtida organisation
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav 2000-01-27, § 19, ledningskontoret i uppdrag att i samråd
med vårdförvaltningarna ta fram direktiv till utredning rörande vårdnämndernas
framtida organisation. Direktiven fastställdes i maj månad 2000 (Ks § 177).
Efter sedvanlig upphandling gavs utredningsuppdraget till konsultföretaget Bohlin & Strömberg. Konsulten har under hösten 2000 genomfört ett antal intervjuer
med representanter för vårdnämnderna och -förvaltningarna, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt kommunledningen för att få dels en "intern bild" av
styrkor och svagheter dels en "omvärldsbild" som beskriver hur samverkande
organisationer uppfattar vårdnämndsorganisationen. Intervjuade personer har
deltagit i en work-shop 17-18 oktober och därefter har konsulten utarbetat en
rapport med ett detaljerat förslag till organisation. Rapporten bifogas (bilaga 1).
Konsultrapporten presenterades för kommunstyrelsen i december och styrelsen beslöt
att rapporten skulle sändas på remiss. Remisstiden fastställdes till 28 feb- ruari och
remissinstanser har varit vårdnämnderna och samtliga politiska partier, i ett senare
skede även pensionärs- och handikapporganisationerna.
En sammanställning av inkomna remissvar bifogas, (bilaga 2). Bilagan innehåller två
förslag; den borgerliga majoritetens (vårdnämndernas) förslag och ett förslag från
Miljöpartiet de gröna på Gotland.
Förslagen har presenterats och diskuterats på ett seminarium 18 april. I seminariet
deltog ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamöterna i de tre vårdnämndernas arbetsutskott, fackliga representanter samt ett antal tjänstemän från
vårdförvaltningarna och ledningskontoret.
Överväganden
Det finns inom vårdnämndsorganisationen stor enighet rörande nödvändigheten att
förändra organisationen. Konsultföretaget pekar på styrkor och svagheter i den
nuvarande vårdnämndsorganisationen som man anser ska beaktas i den nya
organisationen.
Drivkraften att förändra den nuvarande organisationen måste vara att förbättra det
ekonomiska resultatet, tydliggöra det politiska uppdraget, öka effektiviteten och
uppnå förbättrad samordning och helhetssyn. Syftet bör dessutom vara att skapa
bättre förutsättningar för kompetens- och personalförsörjning samt att öka arbetstrivseln. Den nya organisationen ska vidare underlätta genomförandet av det kon-
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kurrensprogram som kommunfullmäktige antagit och även skapa bättre förutsättningar för ökad mångfald.
Det är angeläget att kommunfullmäktige i juni fattar ett principbeslut rörande den
framtida vårdnämndsorganisationen för att förändringsarbetet snarast ska kunna
påbörjas och kunna genomföras redan till kommande årsskifte.
Kommunstyrelsen bör bemyndigas att utse politisk styrgrupp och att fastställa
åtgärdsplan och tidplan för genomförandet av den nya organisationen. Styrelsen
bör ge regiondirektören i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningschefer
tillsätta projektledningsgrupp med ansvar för det direkta genomförandet.
I samband med remissbehandlingen av konsultförslaget har ytterligare två alternativa förslag presenterats; dels de tre vårdnämndernas gemensamma förslag,
dels ett förslag från Miljöpartiet de gröna på Gotland. Eftersom den politiska
majoriteten genom beslut i vårdnämnderna har enats om en uppdragsmodell,
organiserad med två nämnder och två förvaltningar, bör vårdnämndernas förslag
utses att ligga till grund för den nya organisationen. Det förändrade styrsystemet, som
kan implementeras tidigast under år 2002, ska begränsas att omfatta de verksamhetsområden som f n tillhör vårdnämnderna. Den nya organisationen bör utvärderas efter några år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Inriktningen ska vara att från 1 januari 2002 genomföra en förändrad nämndorganisation med uppdelning på två nämnder; en nämnd med rollen som befolkningsföreträdare/uppdragsgivare och en nämnd som har ansvar för utförande/produktion. Förvaltningsorganisationen anpassas till den politiska organisationen och
ska genomföras samtidigt.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse en politisk styrgrupp samt utarbeta
förslag till ny organisation för vårdnämnder/-förvaltningar.
Organisationen ska utvärderas efter tre år.

Bo Dahllöf
regiondirektör

mars 2001

Förslaget
Bohlin & Strömberg

Bilaga 2

Remissinstansernas synpunkter
Vårdnämnderna

KHR/HSO

mp

PRO

SPF

1 Nämndorganisation
1 A En nämnd, Socialoch omsorgsnämnden
(11/13 led) ersätter de tre
vårdnämnderna.

Två nämnder; en vård- och
omsorgsnämnd och en
myndighetsnämnd. Myndighetsnämnden disponerar
samtliga budgetmedel och
vård/omsorgsnämnden
erhåller medel för utförda
uppdrag.

Se ovan
1 B Två utskott inrättas
under social- och omsorgsnämnden; myndighets
utskott och traditionellt
utskott (5 ledamöter i resp
utskott, delvis personunion).

Ingen kommentar

Två nämnder, en social/
individomsorgsnämnd
och en äldreomsorgs/
omsorgsnämnd/LSS.
Verksamheten alltför
omfattande för en
nämnd/förvaltning
(svårhanterligt för både
tjänstemän o politiker).

Tillstyrker

Tveksam till en
nämnd med tanke på
tung och svårhanterad verksamhet.
Man bör överväga
att organisera äldreomsorgen i en egen
nämnd.

Ingen kommentar

Någon form av lokala
utskott med förslags/
motionsrätt, ev fungera
som lokala distriktsnämnder med beslutanderätt i dessa ärenden.

Ett arbetsutskott

Ingen kommentar

Se nedan under
övrigt (4)

Ingen kommentar
Två förvaltningar; en till Tillstyrker.
varje nämnd.
FörvaltningskonFörvaltningskontor ska tor i Burgsvik,
finnas lokalt för adm av Hemse, Slite och
Fårösund med
de verksamheter som
ca 3 anställda.
finns lokalt (med bl a
distriktschef, ekonomi- Hemtjänsten
självstyrande.
controller och pers
sekreterare). Det övergripande ansvaret för
ekonomi, adm och personal ska åvila den centrala förvaltningen.

2 Förvaltningsorganisation
Två förvaltningar; en
2 A En social- och omsorgsförvaltning ersätter de till varje nämnd
tre vårdförvaltningarna.

mars 2001
Bohlin & Strömberg

Bilaga 2
Vårdnämnderna

KHR/HSO

mp

PRO

SPF

Se nedan under
övrigt (4).

Ingen kommentar

Ingen kommentar Ingen kommentar

3 A Den nya nämnden/för- Den nya organisationen
valtningen kan ersätta de
genomförs vid årsskiftet
tre vårdnämnderna/förvalt- 2001/2002.
ningarna från 2003

Ingen kommentar

Ingen kommentar

Ingen kommentar Ingen kommentar

3 B Sammanläggningsde- Politisk sammanlägglegerade utses om genom- ningsdelegation bildas
förandet ska ske från 2003. snarast.

Ingen kommentar

Ingen kommentar

Ingen kommentar Ingen kommentar

3 C Förvaltningschef för
den nya förvaltningen
utses tidigt.

Instämmer; utses av ks i
Ingen kommentar
samråd med vårdnämnderna

Ingen kommentar

Ingen kommentar Ingen kommentar

3 D Förvaltningschefen
ges ansvar för att detaljutforma organisationen
och sedermera svara för
bemanningen.

De tre vårdförvaltningscheferna blir sammanläggningsansvariga med rapportskyldighet mot sammanläggningsdelegationen.

Ingen kommentar

Ingen kommentar

Ingen kommentar Ingen kommentar

3 E När den nya organisationen bemannats upphör
de nuvarande vårdförvaltningarna (som alltså finns
kvar under en övergångstid).

När den nya organisationen bemannats ersätts de
nuvarande tre vårdförvaltningarna av de två föreslagna (årsskiftet 2001/02).

Ingen kommentar

Allsidig konsekvensana- Ingen kommentar Ingen kommentar
lys efter remissbehandlingen. Genomförande
efter bred förankring
hos personal, brukare
och politiker.

2 B Två stabsorganisationer under förvaltningschefen; En med uppgifter
som uppdragsbeskrivning,
kvalitet, uppföljning, MAS
och myndighetsutövning,
en traditionell med kompetens inom kansli, ekonomi
och personal.

Två staber; staben inom
myndighetsförvaltningen
har budget för i princip all
verksamhet. Denna stab
svarar för FoU och kvalitetsutredningar. Staben i
vård- och omsorgsförvaltningen har budgetansvar
endast för staben.

3 Genomförandet

mars 2001
Bohlin & Strömberg

4 Övrigt

Bilaga 2
Vårdnämnderna

KHR/HSO

mp

PRO

SPF

Mot vårdnämndernas beslut enligt ovan reserverar
sig ledamöterna för s, v och
mp.

Vårdnämndernas
organisationsförslag
är alltför organisatoriskt omfattande"
vad gäller antal anställda och förtroendevalda.

Ett vårdutskott inrättas under KS med
uppgift att aktivt
följa och leda arbetet
med vårdfrågor

Vårdnämndernas
förslag till organisation är alltför
"organisatoriskt
omfattande" vad
gäller antal anställda och förtroendevalda.

Konsultrapporten
räcker inte som enda beslutsunderlag.

Se även upprättad organisationsskiss.

Hur blir handikappröreslen delaktig i
den nya organisationnen?

Se även upprättad
organisationsskiss.

Det är nödvändigt att Se även upprättad
förändra den nuvar- organisationsskiss.
ande organisationen.

Bred och djup
diskussion med de
som berörs krävs
före beslut.

GOTLANDS KOMMUN
Gotlands norra vårdnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2001-02-26

GNV § 19 Översyn av vårdnämndsorganisationen
•
•

VN 2000/0432-00
GNV/AU 2001-02-12 § 15

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till ny organisation för vårdnämnder och
vårdförvaltningar (Dnr: ks2000/0798-00) till vårdnämnderna för yttrande.
Förslaget har arbetats fram av en utomstående konsult, Bohlin och Strömberg.
Metodiken har varit intervjuer med såväl vårdnämndsexterna som vårdnämndsinterna politiker, tjänstemän och brukarföreträdare. Intervjuerna har komplet-terats
med en workshop för att identifiera styrkor och svagheter i den nuvaran- de
organisationen, samt för att erhålla underlag för förslag till förändrad organisation.
Förslaget innehåller två dimensioner, dels den politiska, dels den exekutiva.
När det gäller den politiska organisationen föreslår konsulterna att de tre nuvarande vårdnämnderna slås samman till en ny social- och omsorgsnämnd. Konsulterna föreslår att, om Gotlands kommun väljer att bibehålla nuvarande politiska organisation mandatperioden ut, sammanläggningsdelegerade politiker bör
utses.
När det gäller förvaltningsorganisationen föreslår konsulterna att samtliga verksamheter läggs samman till en och samma förvaltning samt att en förvaltningschef omedelbart utses. Man rekommenderar processorientering och kundval för
att öka brukarnas inflytande.
Att en och samma förvaltning svara mot tre separata nämnder innebär förmodligen betydande komplikationer vid budgetering, redovisning och därmed sammanhängande ansvar eftersom kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd
budget för verksamheten. Detta komplicerar även beslutsprocessen i såväl allmänna som individuella (myndighetsutövning) ärenden.
Att fokusera på processerna har sedan mitten av 1990-talet diskuterats i kommuner och landsting. Omfattande flödesanalyser har utförts i syfte att effektivisera för ”kunden”. Konsulterna kan trots detta inte ange några exempel där man
lyckats organisera, och därmed styra, efter processen.
____
Utifrån förslaget har diskussioner bl a förts om demokratin, politikerinflytande,
långsiktighet samt om ändamålsenligheten. I förslag till beslut har hänsyn också tagits till det stora antal individuella (myndighetsutövning) ärenden som i
dagsläget behandlas av respektive nämnd.

GOTLANDS KOMMUN
Gotlands norra vårdnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2001-02-26

GNV § 19 forts

Förslag till beslut
•

den nya vårdnämndsorganisationen kommer att bestå av två nämnder, en
myndighets- och en vård- och omsorgsnämnd samt en myndighets- och
en vård- och omsorgsförvaltning, enligt bifogad skiss

•

Kommunstyrelsen utser förvaltningschefer i samråd med vårdnämnderna,

•

den politiska organisationen förändras samtidigt som förvaltningsorganisationen, vid årsskiftet 2001-2002,

•

en politisk sammanläggningsdelegation bildas snarast,

•

förvaltningscheferna får i uppdrag att fungera som sammanläggningsansvariga med uppgift att utforma de interna förvaltningsorganisationerna,

•

åläggs förvaltningscheferna rapportskyldighet till den politiska sammanläggningsdelegationen.

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL VÅRDNÄMNDEN
Anta föreliggande förslag till ny vårdnämndsorganisation.
Det socialdemokratiska blocket framförde en avvikande mening mot förslaget.
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
•

avslå Bohlin & Strömbergs förslag till vårdnämndsorganisation,

•

anta vårdnämndsordförandenas gemensamma förslag till remissyttrande,
vilket lyder:

-

den nya vårdnämndsorganisationen kommer att bestå av två nämnder, en
myndighets- och en vård- och omsorgsnämnd samt en myndighets- och en
vård- och omsorgsförvaltning, enligt bifogad skiss

-

Kommunstyrelsen utser förvaltningschefer i samråd med vårdnämnderna,

-

den politiska organisationen förändras samtidigt som förvaltningsorganisationen, vid årsskiftet 2001-2002,

GOTLANDS KOMMUN
Gotlands norra vårdnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2001-02-26
-

en politisk sammanläggningsdelegation bildas snarast,

-

förvaltningscheferna får i uppdrag att fungera som sammanläggningsansvariga med uppgift att utforma de interna förvaltningsorganisationerna,

-

åläggs förvaltningscheferna rapportskyldighet till den politiska sammanläggningsdelegationen.

Ledamöterna i S-gruppen; Leif Andreasson, Margareta Smedberg, Elenore
Hemström, framför, med stöd av Mp; Britt Ronsten och V; Britta Calamnius, en
avvikande mening mot förslaget.

Förslag till nämndorganisation
KF

KS

Myndighetsnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Myndighetsförvaltning
Stab
Fou, kvalitetsutredningar
Budget för all verks.

Vård- och
omsorgsförvaltning
Stab, budget för stab
Kvalitetsutveckling

IFO
Barn- och familj, Ungdom
Missbruk
Socialbidrag

Äldreomsorg
Biståndsbedömare, äo
Biståndsbedömare, LSS

SÄBO, hemtjänst
Sjukvård i äo
Gruppboende
Daglig verksamhet

1(2)
2000/0432-00

2001-01-31
Gotlands norra
vårdförvaltning
Kommunstyrelsen

Remissvar: Översyn av vårdnämndsorganisationen
Kommunstyrelsen har remitterat förslag till ny organisation för vårdnämnder
och vårdförvaltningar (Dnr: ks2000/0798-00) till vårdnämnderna för yttrande.
Förslaget har arbetats fram av en utomstående konsult, Bohlin och Strömberg. Metodiken har varit intervjuer med såväl vårdnämndsexterna som vårdnämndsinterna politiker, tjänstemän och brukarföreträdare. Intervjuerna har
kompletterats med en workshop för att identifiera styrkor och svagheter i den
nuvarande organisationen, samt för att erhålla underlag för förslag till förändrad organisation.
Förslaget innehåller två dimensioner, dels den politiska, dels den exekutiva.
När det gäller den politiska organisationen föreslår konsulterna att de tre nuvarande vårdnämnderna slås samman till en ny social- och omsorgsnämnd.
Konsulterna föreslår att, om Gotlands kommun väljer att bibehålla nuvarande
politiska organisation mandatperioden ut, sammanläggningsdelegerade politiker bör utses.
När det gäller förvaltningsorganisationen föreslår konsulterna att samtliga
verksamheter läggs samman till en och samma förvaltning samt att en förvaltningschef omedelbart utses. Man rekommenderar processorientering och
kundval för att öka brukarnas inflytande.
Att en och samma förvaltning svara mot tre separata nämnder innebär förmodligen betydande komplikationer vid budgetering, redovisning och därmed sammanhängande ansvar eftersom kommunfullmäktige tilldelar
respektive nämnd budget för verksamheten. Detta komplicerar även
beslutspro- cessen i såväl allmänna som individuella (myndighetsutövning)
ärenden.
Att fokusera på processerna har sedan mitten av 1990-talet diskuterats i
kommuner och landsting. Omfattande flödesanalyser har utförts i syfte att
effektivisera för ”kunden”. Konsulterna kan trots detta inte ange några
exempel där man lyckats organisera, och därmed styra, efter processen.
____

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax:

Bankgiro

Postgiro

Box 6
620 30 SLITE

Torget 5
Slite

0498-20 45 00

0498-20 45 95

339-8328

18 97 50-3

2(2)

Utifrån förslaget har diskussioner bl a förts om demokratin, politikerinflytande, långsiktighet samt om ändamålsenligheten. I förslag till beslut har
hänsyn också tagits till det stora antal individuella (myndighetsutövning)
ärenden som i dagsläget behandlas av respektive nämnd.

Förslag till beslut
•

den nya vårdnämndsorganisationen kommer att bestå av två nämnder, en
myndighets- och en vård- och omsorgsnämnd samt en myndighets- och
en vård- och omsorgsförvaltning, enligt bifogad skiss,

•

Kommunstyrelsen utser förvaltningschefer i samråd med vårdnämnderna,

•

den politiska organisationen förändras samtidigt som förvaltningsorganisationen, vid årsskiftet 2001-2002,

•

en politisk sammanläggningsdelegation bildas snarast,

•

förvaltningscheferna får i uppdrag att fungera som sammanläggningsansvariga med uppgift att utforma de interna förvaltningsorganisationerna,
samt

•

åläggs förvaltningscheferna rapportskyldighet till den politiska sammanläggningsdelegationen.

Kerstin Kalström

Bror Lindahl

Per-Anders Croon

Ordförande GNV

Ordförande GSV

Ordförande VVN

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Gotlands södra vårdnämnd

14 februari 2001

GSV § 13
Översyn av vårdnämndsorganisationen
•
•

Dnr VN 2000/0248-00
GSV/Au-A 2001-01-31, § 3

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett vårdnämnderna i uppdrag att avge yttrande över
konsultfirman Bohlin & Strömbergs förslag till förändrad nämndsorganisation.
Förslaget bygger på att de tre nuvarande vårdnämnderna ersätts med en ny
nämnd
"Social- och omsorgsnämnd".
Ledamoten Lars Wetterlund redovisar också ett eget förslag till förändrad
nämndsorganisation. Detta förslag innebär att de tre nuvarande vårdnämnderna
ersätts med en ny nämnd "Social- och omsorgsnämnd" som har ett allmänt
arbetsutskott och tre lokala arbetsutskott som behandlar individärenden.
Vidare redovisas ytterligare ett förslag till förändrad vårdnämndsorganisation
som kommer från Kerstin Kalström, ordförande i Gotlands norra vårdnämnd.
Detta förslag bygger på att de tre vårdnämnderna ersätts med två nämnder; en
myndighetsnämnd och en vård- och omsorgsnämnd. Förvaltningsorganisationen
föreslås bestå av en myndighetsförvaltning och en vård- och omsorgsförvaltning. Med anledning av detta har vårdnämndsordförandena Bror Lindahl,
GSV, Kerstin Kalström, GNV och Per-Anders Croon VVN, upprättat ett
förslag till remissyttrande som majoritetspartierna vill avge som vårdnämndernas
yttrande i ärendet.
Ordförande Bror Lindahl redogör för förslaget till remissyttrande som bl. a.
Innebär att den politiska organisationen föreslås förändras samtidigt som
förvaltningsorganisationen, vid årsskiftet 2001-2002 och att en politisk
sammanläggningsdelegation snarast bildas.

Yrkande
Bror Lindahl yrkar att vårdnämndsordförandenas förslag till remissyttrande,
vilket förelagts vårdnämnden vid sammanträdet, skall avges som Gotlands södra
vårdnämnds yttrande över förslag till förändrad vårdnämndsorganisation. Bror
påpekar att förslaget inte skall avges som förslag till beslut, vilket anges i
remissyttrandet, utan som vårdnämndens yttrande.

Sammanträdet ajourneras för överläggning i partigrupper.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Gotlands södra vårdnämnd

14 februari 2001

Forts GSV § 13
När sammanträdet upptas igen framför s-gruppens ledamöter med stöd av
v- och mp-ledamöter, att de anser att ärendet ej är berett och de avser att inte
delta i beslutet.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att vårdnämnden
antar detsamma.

Vårdnämndens beslut
Vårdnämnden beslutar att avge vårdnämndsordförandenas förslag till remissyttrande
som Gotlands södra vårdnämnds yttrande över förslag till förändrad
vårdnämndsorganisation. Förslaget lyder enligt följande:
1.

den nya vårdnämndsorganisationen kommer att bestå av två nämnder, en
myndighets- och en vård- och omsorgsnämnd samt en myndighets- och en
vård- och omsorgsförvaltning, enligt bifogad skiss.

2.

Kommunstyrelsen utser förvaltningschefer i samråd med vårdnämnderna.

3.

den politiska organisationen förändras samtidigt som förvaltningsorganisationen,
vid årsskiftet 2001-2002.

4.

en politisk sammanläggningsdelegation bildas snarast.

5.

förvaltningscheferna får i uppdrag att fungera som sammanläggningsansvariga med uppgift att utforma de interna förvaltningsorganisationerna.

6.

åläggs förvaltningscheferna rapportskyldighet till den politiska
sammanläggningsdelegationen.

Ledamöterna i S-gruppen; Lars Wetterlund, Ann Gardell och Per-Erik Neogard
samt Harriet Lihnell, Mp och Therese Mangard, V, reserverar sig mot beslutet och
avser att inkomma med en skriftlig reservation före protokollsjustering.

___
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
GNV
VVN

Reservation

Genom denna reservation vill vi frånta oss ansvaret för hur detta ärende har behandlats
i nämnden och även för det yttrande som avgivits som nämndyttrande vid sammanträde
Gotlands Södra Vårdnämnd den 14/2 2001.
Vårdnämnderna hade vid sammanträdet att lämna yttrande över av kommunstyrelsen remitterat
förslag om: "Översyn av vårdnämndsorganisation".
Vid sittande bord presenterades ett helt nytt förslag till yttrande än vad som tidigare varit
utsänt. Ärendet har inte beretts, förslaget till yttrande har inte varit utsänt i förväg, det har en
sådan utformning att det markant avviker från tidigare utsända handlingar och någon
förklaring på vad förslaget egentligen innehåller och går ut på kunde inte ges vid
sammanträdet. Ärendet måste därför vara att betrakta som ett helt nytt ärende.
Av tidigare handlingar, kallelse och dagordning framgår ej att nämndens avsikt är att
som förslag till yttrande lämna ett förslag till specifik ny nämndorganisation.
Kommunallagen kapitel 5 § 32 citat: "Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte
har beretts, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet"
Det yttrande som avgavs vid nämndens möte skulle således kunna betraktas som ogiltigt!

Hemse den 19 februari
För socialdemokraterna Lars Wetterlund, Ann Gardell och Per-Erik Neogard
För Vänsterpartiet Therese Mangard
För Miljöpartiet Harriet Lihnell

Enligt uppdrag
Harriet Lihnell

GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd
Visby vårdnämnd, arbetsutskottet

2001-02-14
2001-01-31

VVN § 13

Dnr VN2000/0248 00

1

VVN/AU § 64

Remissvar: Översyn av vårdnämndsorganisationen
(VVN § 130/2000)

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till ny organisation för vårdnämnder och
vårdförvaltningar till vårdnämnderna för yttrande.
Ett remissvar har upprättats och presenteras för arbetsutskottet, av vilket bl.a.
framgår att man önskar att den politiska organisationen förändras samtidigt som
förvaltningsorganisationen senast vid årsskiftet 2001-2002.
En stor majoritet bland politikerna önskar ett snabbt genomförande för att inte
tappa fart och förlora kompetens genom att berörd personal söker sig till nya
arbetsområden.
Ledamoten Christer Engelhardt anser att en särskilt IFO-nämnd tillskapas för
beslut i individärenden.
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vårdnämndens sammanträde 14 februari för
ytterligare diskussion och beslut.
_____
Rubricerade ärende behandlades vid gemensamma arbetsutskottets sammanträde
den 26 januari 2001. Då presenterades ett nytt förslag som avviker på två punkter
från det förslag som utarbetats av konsultföretaget Bolin & Strömberg, nämligen
att den nya vårdnämndsorganisationen kommer att bestå av två nämnder, en
myndighets- och en vård- och omsorgsnämnd samt en myndighets- och en vårdoch omsorgsförvaltning, vidare att den politiska organisationen förändras
samtidigt som förvaltningsorganisationen, vid årsskiftet 2001-2002.
Det nya förslaget innebär att myndighetsnämnden har budget för all verksamhet
och att den verkställande nämnden får medel i samband med beställning av
verkställighet av beslut. Detta innebär att ett eventuellt underskott uppstår i
myndighetsnämnden, förutsatt att ”rätt” resurser medföljer beslutet.
Bakgrunden till förslaget är diskussioner om demokratin, politikerinflytande,
långsiktighet samt om ändamålsenligheten. I förslag till beslut har hänsyn också
tagits till det stora antal individuella (myndighetsutövning) ärenden som i
dagsläget behandlas av respektive nämnd. En ytterligare viktig faktor har varit att
den föreslagna organisationen underlättar det av kommunfullmäktige fattade
beslutet om konkurrensutsättning av kommunal verksamhet

GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd

2001-02-14

Forts VVN § 13
Ledamoten Bodil Rosengren påpekar att det inte är tillämpligt med budgetansvar i
en myndighetsnämnd och efterfrågar vilka konsekvenser det nya förslaget får för
verksamhet och personal.
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
Som Visby vårdnämnds yttrande till kommunstyrelsen överlämnas följande
förslag till ny vårdnämndsorganisation.
•

den nya vårdnämndsorganisationen kommer att bestå av två nämnder, en
myndighets- och en vård- och omsorgsnämnd samt en myndighets- och
en vård- och omsorgsförvaltning, enligt bifogad skiss,

•

Kommunstyrelsen utser förvaltningschefer i samråd med vårdnämnderna,

•

den politiska organisationen förändras samtidigt som förvaltningsorganisationen, vid årsskiftet 2001-2002,

•

en politisk sammanläggningsdelegation bildas snarast,

•

förvaltningscheferna får i uppdrag att fungera som sammanläggningsansvariga med uppgift att utforma de interna förvaltningsorganisationerna,
samt

•

åläggs förvaltningscheferna rapportskyldighet till den politiska sammanläggningsdelegationen.

Ledamöterna Christer Engelhardt (s), Anna Enström (s), Lars Lawergren (s),
Conny Kristensen Gahnström (s) samt Bodil Rosengren (v) avstår från att deltaga i
beslutet på grund av för dåligt underlag till remissvar.
_____

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen

2

Gotlands PRO-distrikt
Arbetarerörelsens hus,
621 65 Visby

2001-02-27

Remiss gällande översyn av vårdnämndsorganisationen
Gotlands PRO-distrikt får framföra några synpunkter
angående den framtida vårdnämndsorganisationen.
Vi konstaterar att de remissvar som inkommit från
vårdnämnderna verkar vara alltför organisatoriskt
omfattande. Detta gäller såväl de anställdas antal
som de politiskt valda.
Vi stöder uppfattningen om en vårdnämnd för hela
Gotland.
PRO anser att vårdnämnden ej nödvändigtvis bör ha
sitt säte i Visby, genom den moderna teknik som finns
att tillgå, kan placering ske anorstädes.
Vi överlämnar ett skissförslag som enligt vår uppfattning fyller organisationsuppgifterna.
På de föreslagna deluppgiftsorterna med bemanning
av två tjänstemän och en kontorist, hemtjänsten bör
vara självstyrande
Enligt uppdrag för
Gotlands PRO-distrikt

Stig Malmros
Ordförande

Bilaga till PRO-distrikt 2001-02-27

PRO Gotland förslag till
vårdnämndsorganisation
KF
KS
Gotlands Vårdnämnd
Arbetsutskott
Kansli
Budget, Vård- och omsorg
Barn- och familj, Äldreomsorg
Gruppboende, Bistånd

Burgsvik

Fårösund

Bistånd äldreomsorg
Bistånd LSS
Hemtjänst

Hemse

Slite

Bistånd äldreomsorg
Bistånd LSS
Hemtjänst

Bistånd äldreomsorg
Bistånd LSS
Hemstjänst

Bistånd äldreomsorg
Bistånd LSS
Hemtjänst

GOTLANDS DISTRIKT AV
SVERIGES

PENSIONÄRSFÖRBUND
Pl 1042
620 35 FÅRÖSUND

Fårö torsdag, den 1 mars 2001

Till
Kommunens Ledningskontor
Att: Lars Pettersson
Visby

Ang. Översyn av vårdnämndsorganisationen i Gotlands Kommun.
Styrelsen för Gotlands distrikt av SPF har beretts tillfälle att ta del av
rubricerad översyn.
Det är styrelsen uppfattning av denna översyn knappast har sådan kvalitet att
den ensam kan ligga till grund för de politiska beslut som skall fattas i detta
sammanhang.
Det är vår förhoppning att man innan beslut tas kan föra ut denna viktiga fråga
till en bredare och djupare diskussion bland de som berörs genom deras
organisationer och andra sammanslutningar. Det är till exempel
anmärkningsvärt att intresseorganisationerna inte har fått översynen på en
regelrätt formell remiss, utan efter påstötning fått ta del av materialet. Inte
heller har frågan ordenligt diskuterats i KPR.
Det som närmast berör SPF,s medlemmar är givetvis omsorgen och stödet till
äldre. Vi vet att detta område sedan länge har varit föremål för omfattande
nedskärningar till följd av stora sparbeting inom respektive vårdnämnd.
Byggandet av särskilt boende för äldre har släpat efter, hemtjänsten brottas
med personalbrist och utslitning av befintlig personal. Samtidigt vet vi att
antalet äldre kommer att öka under kommande år och i synnerhet den grupp
som för eller senare kommer att uppvisa stora vård- och omsorgsbehov. I den
skiss till organisation som presenteras har man förslag om en nämnd för
samtliga social- och omsorgsfrågor. Detta innebär en mycket tung och
svårhanterat arbetsbörda för politikerna i nämnden. Vi vill således föreslå att
man bör överväga att skilja ut äldreomsorgen att sortera under en egen nämnd
i syfte att härmed lyfta fram och prioritera detta område. Styrelsen har inte
tagit ställning till frågan om en eller flera nämnder inom kommunen.

Jan Ording
Distriktsordförande

2001-02-27

Till Kommunstyrelsen
Remiss gällande översyn av vårdnämndsorganisationen. Synpunkter från Handikapprörelsen
på Gotland. Vi grundar vår uppfattning efter att ha tagit del av det skissförslag som
vårdnämnderna avgivit.
Det förslag som de nuvarande vårdnämnderna lämnat i sitt remissvar syns oss vara alltför
organisatoriskt omfattande. Detta gäller både de anställdas antal som de politiskt
förtroendevalda. Vi inom Handikapprörelsen anser det vara mycket viktigt att kontakten med
olika delar av Gotland finns starkt förankrad medelst lokala arbetsgrupper. Hur kommer
handikapprörelsen in i det organisationsförslag som vårdnämnderna upprättat och avlämnat,
med beaktande av kommunens kommunala handlingsprogram om handikappfrågor? Hur blir
handikapprörelsen delaktig i den nya organisationen? Hur och på vilket sätt blir vårt
inflytande säkerställt?
Vi har tidigare ingått i de tre samverkansgrupper som kopplats till vårdnämnderna.
Handikapprörelsen ingår idag i samverkansgrupper knutna till Norra, Södra och Visby
vårdnämnd med cirka sex representanter i vardera samverkansgrupp. Vi anser att det är
mycket viktigt att man inte tappar den kunskap, som har byggts upp under ett antal år. Bildar
man en nämnd på hela Gotland för vårdfrågor, med säte i Visby, måste man på något sätt
säkerställa kontaktnätet på landsbygden. Kommunstyrelsen måste tydligt beskriva hur
kommunen i den nya organisationen, kommer att motverka denna centralisering.
Handikapprörelsen är oroad, för att vi annars kommer att vara tillbaka dit som det var före
uppdelningen i en decentraliserad vårdnämndsorganisation.
HSO har informerat de enskilda handikappföreningarna om möjligheten, att kunna avlämna
sina enskilda yttranden.

Boy Larsson
Vice ordf. Kommunala handikapprådet KHR
Ordförande HSO Gotland

Lars-Erik Behm
Vice ordförande HSO Gotland

Till

sid 1(4)

Kommunstyrelsen

Remissvar: Översyn av vårdnämndsorganisationen
Miljöpartiet de gröna på Gotland har tagit del av Bohlin & Strömbergs utredning "Översyn av
vårdnämndsorganisationen" och en representant från vårt parti har också deltagit i de möten
och intervjuer som förekommit under rapportens framtagande och vi framför härmed våra
synpunkter.
I rapporten har en lista som presenterar styrkor- och svagheter med en förändrad respektive
oförändrad organisation har framtagits.
Det är vår fulla övertygelse att en förändrad organisation är nödvändig då vi anser att
nackdelarna med den nuvarande organisationen har visat sig - och fortsätter att vara mycket stora.
Citat ur B & S:s utredning sid 12 : " Decentralisering och "platta" organisationer har successivt införts i vård och omsorg och är idag självklara organisatoriska byggstenar på Gotland
liksom inom andra kommuner. En av de främsta drivkrafterna för denna utveckling har varit
möjligheten att kunna öka produktiviteten och kontrollera kostnadsutvecklingen. Vård och
omsorg har generellt som en följd härav ekonomiserats, vilket i sin tur innebär att personal är
kostnadsmedveten och utför sina uppgifter till lägsta kostnad. Dock har man i hög grad slutat
att bry sig om andra enheter, avdelningar e t c och den egna verksamheten prioriteras framför
helheten."
Den sista meningen i stycket ovan kan enligt vårt förmenande också appliceras på oss
politiker.
Konsult- och servicekontorets rapport "utvärdering av vårdnämnderna" under punkten "Neutralt"
anger dock att "Inga mätbara samordningsvinster respektive samordningsförluster vad gäller
ekonomi kunde konstateras, detsamma vad avser lokaler. Som nackdelar anges låg grad av
kommunövergripande mål, bristande samordning, mindre lättöverskådlig organisation, dubbelarbete och bristande framtidsplanering m m.
Vad som i B & S:s utredning har angivits som drivkraften, nämligen ökning av produktiviteten
och kontroll av kostnadsutvecklingen har till stor del inte kunnat genomföras med den nuvarande
organisationen.
De första årens positiva budgetresultat berodde till stor del på att man kunde rensa bort "luft".
Senare tiders besparingar har dock inte hjälpt utan nämnderna har gått med kraftiga ekonomiska
underskott.
Med facit i hand kan vi konstatera en ökad otrygghet för brukarna och fakta som pekar på att
belastningen på personalen ökat med bl a sjukskrivningar och otrivsel som resultat. Lägger man
där till att det för närvarande är mycket svårt att rekrytera personal blir situationen i framtiden
ohållbar.
Det ekonomiska utrymme som eventuellt tillskapades i och med att "all luft i organisationen"
rensades bort tror vi slukades upp av det dubbelarbete/respektive merarbete som i stället
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tillskapades i systemet med de nuvarande vårdnämnderna. Detta framkommer också i KSK:s
kommentar "Några tydliga kostnadsbesparingar till följd av den nya organisationen kan inte
direkt påvisas enligt den utvärdering som gjordes 1996."
De fördelar med nuvarande vårdnämndsorganisation och som nämns i B & S:s intervjurapport
"Styrkor" citat: "Tillgänglighet och närhet till politiska beslutsfattare underlättas genom den
geografiska uppdelningen." anser även vi är positivt för både brukare och personal, man känner
till sitt område, man "hör saker på bygden" m m och bör tas fasta på i en omorganisation.
KSK presenterar i sin rapport fyra olika organisationsalternativ A, B, C, D och Bohlin & Strömberg presenterar sitt förslag som bygger på en vårdnämnd.
Vi anser att en organisation med en gemensam vårdnämnd och en vårdförvaltning skulle
få ett alltför stort verksamhetsfält. Det skulle bli svårhanterligt både för politiker och
tjänstemän.
B & S:s tankar om ett beställas-/utförarsystem kan vi inte heller ställa oss bakom.
Beställas/utföraresystemet är en teknik baserad på ett konstruerat motpartsförhållande som i sin
tur är grundat på ett krasst ekonomiskt "marknadsanpassat" synsätt. Vi anser inte att ett sådant
avhumaniserat synsätt hör hemma i kommunal verksamhet i allmänhet (undantag finns!) och
inom vården i synnerhet. Allmänt i sammanhanget vill vi påpeka att beställas/utföraresystemet i
allt större omfattning överges av de kommuner som tidigare infört det.
Slutsats:
Vi förordar en organisation liknande KSK: s alternativ B, dock med ändringar och
kompletteringar enligt nedan:
Hälso-och sjukvårdsnämnd som den är idag.
En social/individomsorgsnämnd med egen förvaltning.
En äldreomsorgs- och omsorgsnämnd/LSS med egen förvaltning.
Fördelen med denna uppdelning är att samarbetsformer mellan Hälso-sjukvårdsnämnden och en
äldre/omsorgsnämnd/LSS-nämnd kan utvecklas
En särskild myndighetförvaltning anser vi vara en olycklig lösning. Ansvaret för verkställighet
av myndighetsbeslut måste ligga inom den egna förvaltningen.
Politisk organisation
Vårdfrågor är politiskt de mest komplicerade frågorna inom kommunen. Den medicintekniska
utvecklingen, resurs, personal och prioriteringsfrågor skapar stora problem i kommuner och
landsting. Trots att ca hälften av kommunens budget tas i anspråk för vården har kommunens
högsta beslutande organ, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ända sedan
kommunsammanslagningen 1972, tagit ganska liten del i dessa processer.
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För att Kommunfullmäktige i praktiken skall fungera som högsta beslutande organ i vårdfrågor
krävs en reformering av kommunstyrelsen som beredande organ.
Miljöpartiet förordar att det inrättas ett vårdutskott inom kommunstyrelsen. Vi måste efter
28 år äntligen inse att de frågor som i övriga Sverige sköts av landstingen skall ha lika stor
prioritet som de primärkommunala frågorna. Vårdutskottet skall aktivt följa och leda arbetet
med vårdfrågor inom kommunstyrelsen.
En bantad VOS-enhet kan bli den tjänstemannafunktion kommunstyrelsen /kommunfullmäktige
behöver för att ta fram gemensam statistik, nyckeltal, ekonomiska beräkningar e t c som behövs
för den kommunövergripande samsyn och styrning för frågor som berör mer än en nämnd.
Det positiva som dock finns i den nuvarande decentraliserade organisationen bör tas tillvara.
Vi anser därför att någon form av lokala utskott bör inrättas. Utskotten, bestående av X
ledamöter, bör ej ha en beslutsrätt men förslags/motionsrätt och fungera som en länk mellan
nämnd, personal och brukare i respektive distrikt. Alternativt kan även utskotten ha mandat
som lokal distriktsnämnd och därmed ha beslutsrätt i dessa ärenden.
Det lokala utskottet skulle kunna vara en utveckling av "faddersystemet" vi idag har och ha
kontakt med personal och allmänhet. Personal och verksamhetsföreträdare skulle i första hand
kunna vända sig hit med förslag på exempelvis verksamhetsförbättringar , synpunkter m m.
Kanske den rätta benämningen för det här utskottet skulle kunna vara samrådsgrupp.
Samrådsgruppen bör vara sammansatt på så vis att en till två av dessa ledamöter ingår i och
representerar respektive socialnämnden/ äldreomsorgsnämnden/ hälso-sjukvårdsnämnden och
med koppling till arbetsutskottet i respektive nämnd.
Med en sådan arbetsordning anser vi att den lokal förankringen i de nya nämnderna skulle kunna
bli tillgodosedd.
Lokala kontor
Vi anser också att en lokal administration för de verksamheter som finns i området bör
finnas kvar. Detta kontor bör ledas av en distriktschef.
Om nuvarande system med basenheter med budgetansvar bibehålls är det nödvändigt att den
ekonomiska hanteringen följs upp lokalt innan den avlämnas till den centrala förvaltningen för
respektive nämnder, därför bör en ekonomi-"controler" (ekonomiuppföljare) finnas
placerad här. Den totala budgetuppföljningen liksom budgetansvaret skall dock ligga
centralt.
Vi ställer oss tveksamma till om det nuvarande systemet med basenheter med budgetansvar är
den form som vi skall ha i en förändrad vårdorganisation. Kan det ekonomiska ansvaret lyftas
från basenheten och i stället samlas hos en ekonomi-"controler" (ekonomiuppföljare) vid det
lokala förvaltningskontoret utan att för den skull kostnaderna börjar skena ute vid basenheterna?
Om den nuvarande budgetansvarige för varje basenhet kunde avlastas denna arbetsuppgift, men
ändå kostnadssidan bevakas, kunde personalens kompetens utnyttjas bättre i verksamheten.
Vidare anser vi att en personalsekreterare bör finnas i varje distrikt, men det totala ansvaret
för personal och rekrytering bör ligga centralt

Sid 4
Socialnämndens verksamhet bör självklart finnas organiserad så att lokalt kontor finns för
besökande allmänhet och för personal med utredningsärenden e t c, men det övergripande
ansvaret för ekonomi, administration och personal bör ligga centralt.
Även äldreomsorgens biståndsbedömare bör fortsatt finnas lokalt placerade, liksom
liknande funktioner för omsorgen och LSS. Även här bör ansvaret för ekonomi och
administration som helhet ligga centralt under den nya nämndens förvaltning.
Genomförande
För att en långsiktig hållbar lösning skall kunna uppnås föreslår vi en allsidig konsekvensanalys
som genomförs efter avslutad remissomgång.
Tidpunkten för genomförandet skall sättas så att en bred förankring hinner uppnås hos
personal, brukare och politiker.

För Miljöpartiet de gröna på Gotland
Förslaget antaget vid medlemsmöte 14/2 2001
Enligt uppdrag

Torgny Lihnell

Harriet Lihnell

Gotlands kommun
Kommunstyrelsen

Förhandlingsprotokoll 2001-05-21

Parter
och SACO

Gotlands kommun genom kommunstyrelsen och Kommunal Gotland, SKTF

Närvarande

För kommunen: Bo Dahlöf, ordförande, och Mats Magnusson
För Kommunal: Brittmarie Sigren
För SKTF: Mats Sundin
För SACO: Anna Sundin

Plats

Ledningskontoret

Justerare

Ordförande jämte Brittmarie Sigren, Mats Sundin och Anna Sundin

Sekreterare

Mats Magnusson
Förhandling enligt § 11 MBL
§1
Förhandlingen hade påkallats med anledning av förslag till förändrad
vårdnämndsorganisation.
Förslaget innebär en förändrad nämndorganisation med uppdelning på två
nämnder; en nämnd med rollen som befolkningsföreträdare/uppdragsgivare och
en nämnd som har ansvar för utförande produktion. Förvaltningsorganisationen
anpassas till den politiska organisationen och ska genomföras samtidigt.
§2
SKTF framhöll att vilket styrsystem man ska ha är en politisk fråga och ingen
facklig fråga. Däremot är det en facklig fråga när i tiden det nya styrsystemet skall
sjösättas. Verksamheterna är så ansträngda att man inte klarar alltför kort
införandetid. SKTF, SACO och Kommunal framhöll att styrsystemet bör
implementeras tidigast årsskiftet 2002/03. Vidare att införandet måste få ta tid
och att de fackliga organisationerna måste fa vara med i genomförandeprocessen.
SKTF och SACO yrkade vidare att inga uppsägningar skall ske p g a den nya
förvaltningsorganisationen och införande av nytt styrsystem.
Arbetsgivarparten framhöll att den förändrade nämnd- och
förvaltningsorganisationen skall gälla fr o m 2001-01-01. Styrsystemet kommer
däremot inte att vara helt implementerat förrän till årsskiftet 2002/2003.

§3
Efter diskussion enades parterna om följande
Ny nämnd- och förvaltningsorganisation ska gälla fr o m 2002-01-01.
Styrsystemet ska utarbetas och påbörjas att implementeras, bl a med
avtalsslutande, under 2002.
Styrsystemet ska vara helt i drift från 2003-01-01.
Så snart som möjligt efter vederbörliga beslut om organisation skall de fackliga
organisationerna inbjudas till diskussion om en detaljerad genomförandeplan.
Organisationsförändringen i sig skall inte leda till uppsägningar. Eventuell
övertalighet skall lösas genom omplaceringar och personalutvecklingsåtgärder.
§4
Förhandlingen förklarades avslutad
Vid protokollet
Mats Magnusson
Justeras
Bo Dahlöf
Gotlands kommun
Anna Sundin
SACO

Brittmarie Sigren
Kommunal Gotland

Mats Sundin
SKTF

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 7

2001 06 11

Ny vårdnämndsorganisation
(Motion av miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 05 22

•

Motion 2001 04 23

Övriga handlingar i ärendet; se ärende 6

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 15

Ks § 166
Au § 153

Motion. Vårdnämndsorganisationen – en fullmäktigefråga
KS 2001/0250-00
- Motion 2001 04 23

Torgny Lihnell m.fl. (mp) har i motion yrkat att en öppen och förutsättningslös
diskussion om den framtida vårdorganisationen ska hållas i kommunfullmäktige,
antingen vid ett extra insatt möte eller vid nästa kommunfullmäktigemöte.
Kommunstyrelsens beslut
• Förslaget i motionen får närmast betraktas som ett önskemål ställt till
kommunfullmäktige om dess behandling av ärendet om ny vårdnämndsorganisation. Den frågan disponerar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, som inte har anledning att föregripa eller anföra synpunkter på
kommunfullmäktiges behandling av ärenden och avstår därför från yttrande.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Motion
till kommunstyrelsens ordförande
Vårdnämndsorganisationen – en fullmäktigefråga
I förra veckan genomförde kommunstyrelsen, vårdnämndernas arbetsutskott och
förvaltningarnas tjänstemän ett seminarium angående den framtida vårdorganisationen.
Inget fel med det – men det var fel forum, om den föregripande diskussionen stannar där.
Den senaste tidens turbulens har mycket tydligt visat att frågan saknar den breda förankring
som är nödvändig för en stark långsiktig lösning.
För att lyfta frågan till rätt forum, d v s kommunens högsta beslutande organ, och få den
information och förankring som både allmänhet, personal och politiker har rätt att kräva,
innan några beslut fattas, yrkar vi:
Att en öppen, förutsättningslös diskussion hålls i kommunfullmäktige, antingen vid en ett
extra insatt möte eller vid nästa fullmäktigemöte.

Visby den 23/4 2001

Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp
Torgny Lihnell

Hans-Åke Norrby

Björn Fransson

Harriet Lihnell

Rolf Enström

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 8

2001 06 11

Rekommendation om valmöjligheter inom
hälso- och sjukvården
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 05 22

•

Ledningskontoret 2001 04 12

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2001 04 02, § 92

•

Landstingsförbundet A 00:56

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2001 01 29, § 65

•

Visby lasarett 1999 11 04

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 15

Ks § 167
Au § 154

Rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården
KS 2001/0838-90
- Landstingsförbundet A 00:56
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2001 01 29, § 65, 2001 04 02, § 92
- Ledningskontoret 2001 04 12

Landstingsförbundet har lämnat en rekommendation om valmöjligheter inom
hälso- och sjukvården och föreslagit sjukvårdshuvudmännen att godkänna och
tillämpa rekommendationen samt aktivt sprida information om valmöjligheterna
till sin befolkning. Rekommendationen är en förstärkning av patientens ställning
och innebär i korthet att patienten ska erbjudas möjlighet att inom det egna
landstinget välja vårdinrättning/vårdgivare inom primärvården samt välja
öppenvårdsmottagning för specialistsjukvård och sjukhus inom länssjukvården.
Patienten ska även erbjudas möjlighet att inom andra landsting välja primärvård,
välja öppenvård för specialistsjukvård enligt hemlandstingets remissregler samt
välja behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården eller i öppenvård
för specialistsjukvård, efter att behov fastställts i hemlandstinget.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i yttrande föreslagit att rekommendationen ska
godkännas.
Ledningskontoret föreslår att rekommendationen godkänns att gälla fr.o.m.
1 juli 2001 samt att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att svara för
informationsinsatser och för det upphandlingsförfarande som behöver
genomföras för val av vårdgivare inom andra landsting.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Rekommendationen om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården och tillhörande kommentarer godkänns att gälla fr.o.m. 1 juli 2001.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att svara för dels informationsinsatserna dels för det upphandlingsförfarande som i enlighet med reglerna i
lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver genomföras för val av
vårdgivare inom andra landsting.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

01-04-12
Ledningskontoret
L Petersson
Dnr KS 2000/0838-90

Kommunstyrelsen

Rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården
- Lf 2000-12-08 A 00:56
- HSN 2001-01-29, § 65 och 2001-04-02, § 92

Landstingsförbundet har föreslagit sjukvårdshuvudmännen att godkänna och tillämpa
rubr rekommendation samt att till befolkningen aktivt sprida information om
patientens valmöjligheter. Rekommendationen framgår av bilaga 1. I bilaga 2 beskrivs hur valmöjligheterna i vården har utvecklats under 1990-talet.
Socialstyrelsen har i en rapport ("En behandlingsgaranti i hälso- och sjukvården förutsättningar och konsekvenser") föreslagit en lagfäst rätt att välja sjukhus. Regeringen har dock bedömt att ny lagstiftning inte behövs eftersom Landstingsförbundet
genom Dagmaröverenskommelsen för år 2000 åtagit sig att medverka till att
valmöjligheterna tydliggörs. Motivet med rekommendationen är att tydliggöra och
förenkla patientens möjligheter att välja vårdgivare men också att hälso- och
sjukvården ska anpassas till den enskildes behov.
Rekommendationen ska ses som en miniminivå som ska gälla för samtliga huvudmän
samt vårdgivare med offentlig finansiering. Därutöver kan varje enskild huvudman
själv besluta om längre gående valmöjligheter. Regionsjukvården om- fattas inte.
Sjukresekostnaderna får patienten själv svara för (se undantag nedan).
Rekommendationen avser planerad (icke akut) vård och behandling. (Enligt HSL är
landstingen skyldiga att erbjuda alla individer, oavsett bosättningsort, akut vård vid
behov). Rekommendationen reglerar inte valmöjligheter som avser att öka
tillgängligheten av vård (vårdgarantier). Vårdgarantier regleras inom ramen för
Dagmaröverenskommelsen (besöksgarantin) eller av respektive huvudmannen (lokal
vårdgaranti).
I korthet innebär rekommendationen att patienterna ska erbjudas möjlighet att:

Inom det egna landstinget
!

välja vårdinrättning/vårdgivare inom primärvården

Kommentar:
Sedan 1999 gäller (HSL) att patienten har rätt att välja en fast läkarkontakt i primärvården och att denna
rätt inte får begränsas till ett viss geografiskt område. Att välja primärvård enligt den före- slagna
rekommendationen innebär en utvidgning av HSL:s regler om fritt läkarval inom primär- vården.
Valmöjligheten begränsas alltså inte till fast läkarkontakt utan avser vårdinrättning/vård- givare t ex val
av sjukgymnast.

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

!

välja öppenvårdsmottagning för specialistsjukvård och sjukhus inom länssjukvården

Kommentar:
Patienterna ska erbjudas möjlighet att välja öppenvårdsmottagning (hos annan specialistläkare än
allmänläkare) samt att välja sjukhus inom länssjukvården.

Inom andra landsting
!

välja primärvård

Kommentar:
Om inte hemlandstinget kan erbjuda vård inom de tider som definieras i 1997 års vårdgaranti har
patienten rätt att söka vård i annat landsting utan extra kostnad för patienten.
!

välja öppenvård för specialistsjukvård enligt hemlandstingets remissregler

Kommentar:
Patienterna ska erbjudas möjlighet att välja öppen specialistsjukvård i andra landsting. Med vård avses
också hälso- och sjukvårdande behandling av annan än läkare. I landsting som inte har remisskrav kan
patienterna, direkt och på eget initiativ, besöka vilken öppenvårdsspecialist som helst, offentlig eller
privat med offentlig finansiering, i hela landet. Sedan 1998 får landstingen inte kräva remiss till läkare
som uppbär ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning inom specialiteterna barnmedicin, gynekologi och psykiatri. Vid mer kostnadskrävande vårdåtgärder krävs ett godkännande i förväg av hemlandstinget.
!

välja behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården eller i öppenvård
för specialistsjukvård, efter att behov fastställts i hemlandstinget

Kommentar:
Avser behandling efter fastställt behov i hemlandstinget. Vid mer kostnadskrävande vårdåtgärder krävs ett godkännande i förväg av hemlandstinget.
Sedan 1999 (HSL) gäller att patienter som står inför svåra medicinska ställningstaganden i vissa
situationer kan ha rätt till en förnyad medicinsk bedömning (s k second opinion) var som helst i landet. I
dessa fall svarar hemlandstinget för patientens resekostnader.

Sammanfattningsvis innebär rekommendationen en utvidgning av valmöjligheterna genom att patienterna föreslås få välja behandling i öppen vård i annat
landsting efter det att behovet fastställts av hemlandstinget. I övrigt innebär
rekommendationen ett tydliggörande av de regler som gällt sedan tidigare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat föreslå kommunstyrelsen att stödja
rekommendationen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna rekommendationen om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården
och tillhörande kommentarer att gälla från och med 1 juli 2001.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att svara för dels informationsinsatserna
dels det upphandlingsförfarande som i enlighet med reglerna i lagen om offentlig
upphandling (LOU) behöver genomföras (för val av vårdgivare inom andra landsting).
Claes Kullberg
t f kommundirektör

GOTLANDS KOMMUN
Hälso- och sjukvårdsnämnden

125
2 april 2001

HSN § 92. Valmöjligheter inom hälso- och sjukvården
• hs 2000/0094-90 (Ks 2000/0838-90)

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
- se positivt på förslaget att stärka patientens ställning genom ett friare vårdval
för kommunens invånare
- stödja Landstingsförbundets förslag till ny rekommendation om valmöjligheter inom Hälso- och sjukvården
Bakgrund: 2001-03-27 HSN au § 63. Lf rekommendationer om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården. Ordföranden aktualiserar att i HSN §65
finns inget beslut som svar till kommunstyrelsen med förslag att godkänna och
tillämpa rekommendationen, utan endast en hänvisning till beslut i LVN § 63.
Ordföranden föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att
- HSN ser positivt på förslaget att stärka patientens ställning genom ett friare
vårdval för kommunens invånare.
- HSN föreslår KS stödja Landstingsförbundets förslag till ny rekommendation
om valmöjligheter inom Hälso- och sjukvården
- för detta ändamål bör HSN (GK?) utarbeta rekommendationer om vårdgarantier för att förbättra tillgängligheten och tillförsäkra patienten vård inom
rimlig tid

delges kommunstyrelsen

K:\Hs\__hsn\010402\2apr01.doc (40) 01-04-17
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Landstingsstyrelserna,
regionstyrelserna i Skåne och Västra
Götaland samt kommunstyrelsen i
Gotlands kommun

Rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården
Bakgrund
Landstingsförbundet påbörjade under 1999 ett arbete med en rekommendation
för att tydliggöra och förenkla patientens möjligheter att välja vårdgivare. En
utgångspunkt för förbundets arbete är att hälso- och sjukvården måste anpassas
till den enskildes behov. I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen är landstingen
skyldiga att erbjuda alla individer oavsett bosättningsort akut vård vid behov.
Vissa individer kan också ha ett behov av att få icke akut vård och behandling
utanför sitt eget landsting i samband med t ex tillfälligt arbete, studier eller
annan vistelse. Sedan början av 1990-talet har också patienterna stora möjligheter att välja vårdgivare för icke akut vård i det egna landstinget och i andra
landsting. Dessa valmöjligheter för patienten är reglerade i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), rekommendationer från Landstingsförbundet, Riksavtalet för
utomlänsvård, avtal inom sjukvårdsregionerna och avtal mellan landstingen.
Efterhand har dessa regelverk blivit allt svårare att överblicka. De tidigare reglerna tydliggörs och förenklas därför i en rekommendation, som har anpassats
till bl a förändrad lagstiftning. Rekommendationen återfinns i bilaga 1.
De oklara valmöjligheterna har också aktualiserats i HSUs delbetänkande
Patienten har rätt (SOU 1997:154) och i Socialstyrelsens rapport En behandlingsgaranti i hälso- och sjukvården - förutsättningar och konsekvenser. Socialstyrelsen föreslår i sin rapport en lagfäst rätt att välja sjukhus. I Budgetpropositionen för 2000 (Regeringens proposition 1999/2000:1) bedömer regeringen att
ny lagstiftning inte behövs, eftersom Landstingsförbundet genom Dagmaröverenskommelsen för år 2000 har åtagit sig att medverka till att valmöjligheterna
tydliggörs, vilket även framgår av överenskommelsen för år 2001.
Nyheterna i rekommendationen
Denna rekommendation innehåller, förutom enklare regler, en utvidgning av
valmöjligheterna genom att patienterna kan välja behandling i öppen vård i
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annat landsting efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget. Rekommendationen är en förstärkning av patientens ställning.
Rekommendationen reglerar den enskildes möjligheter att omgående – från första dagen – välja planerad vård. Denna möjlighet att välja är således inte beroende av väntetider. Valmöjligheter som avser att öka tillgängligheten av vård
(vårdgarantier) regleras inte i rekommendationen. De regleras på annat sätt, dels
inom ramen för Dagmaröverenskommelsen (besöksgarantin), dels av respektive
landsting (lokala vårdgarantier).
En beskrivning av hur patienternas valmöjligheter i vården har förändrats under
1990-talet återfinns i bilaga 2.
Information och utbildning
Förbundet kommer under år 2001 att erbjuda landstingen, regionerna och Gotlands kommun information och utbildning i frågor som rör rekommendationen. I
det sammanhanget ägnas särskild uppmärksamhet åt lagen om offentlig upphandling (LOU), eftersom rekommendationen förutsätter ett upphandlingsförfarande i enlighet med reglerna i denna lag. Vidare ägnas uppmärksamhet åt frågan om landstingets åtagande gentemot utomlänspatienter och prioriteringar
inom hälso- och sjukvården.
En viktig uppgift för landstingen/regionerna är att fortlöpande informera sin
befolkning om valmöjligheterna inom hälso- och sjukvården. Sådan information
är nödvändig att rikta både till de enskilda individer som söker sig till vården
och till allmänheten.
Uppföljning
I enlighet med Dagmaröverenskommelsen för år 2001 kommer behovet av att
lagstifta om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården att bedömas under nästa
års förhandlingar. En utgångspunkt för en sådan bedömning är i vilken
utsträckning och takt som landstingen/regionerna har beslutat om att godkänna
och tillämpa denna rekommendation. Mot bakgrund härav är det nödvändigt att
landstingen/regionerna under år 2001 tillställer Landstingsförbundet sina beslut
som rör rekommendationen.
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Förbundsstyrelsens beslut
Landstingsförbundets styrelse beslöt vid sammanträde den 8 december 2000
att godkänna bifogad rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården och tillhörande kommentarer med giltighet fr o m den 1 juli 2001 enligt
förslag i bilaga 1, samt
att i skrivelse till landstingen, regionerna och medlemskommunen rekommendera dem att godkänna och tillämpa rekommendationen samt att aktivt sprida
information om valmöjligheterna till sin befolkning.
Vid styrelsens behandling av detta ärende avgavs reservationer av företrädarna
för (m) och (fp) samt särskilt yttrande av ledamöterna för (v) enligt bifogat
protokollsutdrag.
LANDSTINGSFÖRBUNDET

Lars Isaksson
Bibbi Carlsson

Bilaga 1 – 2
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UTDRAG UR PROTOKOLL
fört vid sammanträde med
Landstingsförbundets styrelse
den 8 december 2000

Vår ref Dnr Lf 924/00
------------------------------------------------------------------------------------------------§ 177
Styrelsen beslutade i enlighet med förslag i ärende 7
att godkänna rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården och tillhörande
kommentarer med giltighet fr o m den 1 juli 2001
samt att i skrivelse till landstingen, regionerna och medlemskommunen rekommendera dem att
godkänna och tillämpa förslaget till rekommendation.
Henrik Hammar, Ralph Lédel, Inger Källgren och Cecilia Widegren, alla (m), reserverade sig till
förmån för följande förslag till yrkande.
”Vi yrkar att rekommendationen kompletteras med möjlighet att söka vård över
nationsgränserna, samt att formuleringen ’i enlighet med hemlandstingets remissregler’ i p3.2.
utgår och att formuleringen ’efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget’ i p3.3 utgår.”
Birgitta Rydberg (fp) reserverade sig till förmån för yrkandet att formuleringen ”i enlighet med
hemlandstingets remissregler” i p3.4.2 utgår.
Nina Fållbäck-Svensson och Björn Grip, båda (v), lämnade särskilt yttrande med följande
lydelse.
” Vi ställer oss bakom förslaget till rekommendation , men vill peka på några problem som kan
bli allvarliga för de grundvärderingar som är utgångspunkten för styrningen av hälso- och sjukvårdspolitiken i Sverige.
Särskilt vill vi lyfta fram valfrihetens konsekvenser för prioriteringar av vård såväl i
hemlandstinget som vårdlandstinget. Det finns en risk för undanträngningseffekter för patienter
med tyngre vårdbehov.
Kostnaderna för landsting med invånare som i hög utsträckning utnyttjar valfriheten riskerar att
urholka bredden i vårdutbudet i hemlandstinget, och därmed vård på likvärdiga villkor. Vi vill
också betona faran för en urholkning av principen vård på lika villkor när patienten själv får
betala reskostnaden.
Med ovanstående som bakgrund vill vi att en uppföljning genomförs, förslagsvis efter 1-2 år,
som analyserar valfrihetsreformens effekter på patientströmmar, vilka patientgrupper som
utnyttjar reformen, kostnader för hemlandsting, undanträngningseffekter etc.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Anne Christine Centerstig

Rätt utdraget intygar
Birgitta Aspengren

Justeras
Lars Isaksson
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Bilaga 1

Rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården
1

Förutsättningar

Rekommendationen förutsätter att vården lämnas av landsting och andra vårdgivare med offentlig (landsting) finansiering.
2

Val inom det egna landstinget

Patienterna skall erbjudas möjlighet inom det egna landstinget
2.1

att välja vårdinrättning/vårdgivare inom primärvården. Denna möjlighet är
en utvidgning av hälso- och sjukvårdslagens regler om fritt läkarval inom
primärvården.

2.2

att välja öppenvårdsmottagning för specialistsjukvård och sjukhus inom
länssjukvården.

3

Val inom andra landsting

Denna del i rekommendationen förutsätter ett upphandlingsförfarande i enlighet
med reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU).
Patienterna skall erbjudas möjlighet i andra landsting
3.1

att välja primärvård.

3.2

att välja öppenvård för specialistsjukvård i enlighet med hemlandstingets
remissregler. Ett landsting kan emellertid inte införa krav på remiss inom
specialiteterna barnmedicin, gynekologi och psykiatri hos privatläkare,
som ger vård enligt lag om läkarvårdsersättning.
Vid mer kostnadskrävande vårdåtgärder krävs också ett godkännande i
förväg av hemlandstinget.

3.3

att välja behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården eller i
öppenvård för specialistsjukvård, efter det att behovet har fastställts i hemlandstinget.
Vid mer kostnadskrävande vårdåtgärder krävs också ett godkännande i
förväg av hemlandstinget.

Patienten får själv stå för de resekostnader som det egna valet av vårdgivare i
annat landsting kan medföra.
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Kommentarer till rekommendationen om valmöjligheter inom
hälso- och sjukvården
Syftet med kommentarerna är att de skall underlätta för landstingen att praktiskt
tillämpa rekommendationen. Kommentarerna är indelade i kapitel, som utgår
från rekommendationens kapitelindelning.
1

Förutsättningar

Rekommendationen förutsätter att vården lämnas av landsting eller annan vårdgivare med offentlig (landsting) finansiering. All denna vård är en del av landstingets vårdutbud. Denna rekommendation avser en miniminivå som gäller i alla
landsting. Därutöver kan landstingen besluta om längre gående valmöjligheter,
inom en viss region eller i hela landet. Rekommendationen ersätter tidigare
rekommendationer; A 89:41 samt i tillämpliga delar, A 97:32.
Denna rekommendation omfattar inte den enskildes möjligheter att välja vård
enligt reglerna om ”regionsjukvård”, som är den allmänt använda termen för
”hälso- och sjukvård som berör flera landsting” i enlighet med 9 § i hälso- och
sjukvårdslagen (HSL).
I rekommendationen regleras den enskildes möjligheter att omgående – från
första dagen - välja planerad vård. Möjligheten att välja är således inte beroende
av väntetider. Valmöjligheter som avser att öka tillgängligheten av vård (vårdgarantier) regleras inte i rekommendationen. De regleras på annat sätt, dels inom
ramen för Dagmaröverenskommelsen (besöksgarantin), dels av respektive
landsting (lokala vårdgarantier).
2

Val inom det egna landstinget

2.1

Specialistläkare i allmänmedicin m m

I enlighet med 5 § HSL har landstingen en skyldighet att erbjuda alla patienter
en fast läkarkontakt inom primärvården och denna valmöjlighet får enligt lagen
inte begränsas till ett visst geografiskt område inom landstinget.
Patienterna skall inom det egna landstinget, utöver de möjligheter att fritt välja
primärvårdsläkare som regleras i ovan nämnda lag, erbjudas möjlighet att välja
vårdinrättning/vårdgivare inom primärvården.
Denna del i rekommendationen avser således den lagreglerade rätten till besök
hos specialistläkare i allmänmedicin och även hälso- och sjukvårdande behandling av annan än specialistläkare i allmänmedicin. Landstingen kan ha krav på
remiss till sjukgymnastik.
2.2

Annan specialistläkare än specialistläkare i allmänmedicin

Patienterna skall erbjudas möjlighet att inom det egna landstinget välja öppenvårdsmottagning hos annan specialistläkare än specialistläkare i allmänmedicin
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och sjukhus inom länssjukvården. Vissa landsting kräver i dessa fall remiss.
Landstingen kan emellertid inte införa krav på remiss inom specialiteterna
barnmedicin, gynekologi och psykiatri hos privatläkare, som ger vård enligt lag
(1993:1651) om läkarvårdsersättning.
3

Val i andra landsting

3.0

Allmänna förutsättningar

När patienterna på eget initiativ väljer vård i annat landsting är det nödvändigt
att beakta bl a följande.
3.0.1 Lagen om offentlig upphandling
Denna del i rekommendationen förutsätter ett upphandlingsförfarande i enlighet
med reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU), eftersom denna lag gäller
vid ett landstings köp av tjänst från ett annat landsting.
I kommentarerna till Riksavtalet för utomlänsvård behandlas ovanstående fråga
enligt följande. ”I de fall en vårdenhet inte omfattas av ett regionavtal kan en
vårdenhet i stället debitera en skälig ersättning med hänsyn till andra godtagbara
grunder, såsom exempelvis ett mellanlänsavtal eller ett avtal mellan de ingående
parterna inom ett kommunalförbund. De två sistnämnda formerna av avtal kan
behöva föregås av ett anbudsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling
(SFS 1992:1528).”
3.0.2 Reglering av ersättning
I kommentarerna till Riksavtalet för utomlänsvård regleras frågan om ersättning
från ett hemlandsting till vårdgivare med bl a vårdavtal i annat landsting. En
viktig princip är att vårdgivare med vårdavtal, samverkansavtal och vårdgivare
som enbart har taxeersättning utan avtal sänder sina fakturor för utomlänsvård
till sitt vårdlandsting, som i sin tur fakturerar berört hemlandsting. Om en vårdgivare med vårdavtal direkt skickar sina fakturor till berört hemlandsting behövs
särskild överenskommelse mellan vårdlandstinget och vårdgivaren.
3.0.3 Landstingets åtagande gentemot utomlänspatienter
Ett landsting kan ta emot utomlänspatienter för planerad vård i enlighet med
reglerna för valmöjligheter om landstinget samtidigt till dem som är bosatta i
landstinget kan
* erbjuda en god hälso- och sjukvård
* leva upp till målet i HSL § 2 med avseende på att: ”Den som har det största
behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”.
HSL ger således inte stöd för att prioritera utomlänspatienter på samma sätt som
inomlänspatienter. Sådana prioriteringar får dock äga rum vid akut- och regionsjukvård i enlighet med HSL.
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3.0.4 Förnyad medicinsk bedömning i andra landsting
I 3 a §, tredje stycket, HSL, regleras möjligheten för patienten att få en förnyad
medicinsk bedömning, second opinion, även utanför det egna landstinget i det
fall vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning och det
medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller
har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet. Patienten skall enligt lagen
erbjudas den behandling den förnyade bedömningen kan föranleda. I dessa fall
svarar hemlandstinget för patientens resekostnader.
3.1

Primärvård

Patienterna skall erbjudas möjligheter att välja primärvård i andra landsting.
3.2

Öppen specialistsjukvård

Patienterna skall erbjudas möjlighet att välja öppen specialistsjukvård i andra
landsting. Denna vård avser också hälso- och sjukvårdande behandling av annan
än läkare. I de fall valet avser vård av annan specialistläkare än specialistläkare i
allmän medicin samt sjukgymnast tillämpas hemlandstingets remissregler enligt
bestämmelserna i Riksavtalet för utomlänsvård. Vid mer kostnadskrävande
vårdåtgärder krävs dessutom ett särskilt godkännande i förväg av hemlandstinget i enlighet med reglerna i Riksavtalet för utomlänsvård.
3.3

Behandling efter fastställt behov i hemlandstinget

Patienterna skall erbjudas möjlighet att välja behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården eller i öppenvård för specialistsjukvård, efter det att
behovet har fastställts i hemlandstinget. Vid mer kostnadskrävande vårdåtgärder
krävs dessutom ett särskilt godkännande i förväg av hemlandstinget i enlighet
med reglerna i Riksavtalet för utomlänsvård.
Behovet av behandling fastställs av den i hemlandstinget, som är behörig att
fatta sådana beslut. En remiss utfärdas. Den har till uppgift att överföra medicinsk information om bl a vårdbehovet och fungera som betalningsförbindelse
för det remitterande landstinget. En reglering av dessa frågor finns i Riksavtalet
för utomlänsvård.
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Bilaga 2

Sammanfattning av utvecklingen av valmöjligheterna i vården
1

Inledning

Detta är en översiktlig sammanställning över hur valmöjligheterna i vården utvecklats under 1990-talet. Beskrivningen avser rekommendationer från Landstingsförbundets styrelse och överenskommelser mellan Landstingsförbundet och
regeringen. Landstingen har genomgående beslutat i enlighet med dessa rekommendationer. Flera landsting har därutöver beslutat om ytterligare valmöjligheter.
2

Förbättrade möjligheter för människor att välja var de skall få hälsooch sjukvård, A-cirkulär 89:41

År 1989 rekommenderade Landstingsförbundets styrelse landstingen att öka
valmöjligheterna i vården. Samtliga landsting antog under år 1990 rekommendationen som på de flesta håll började gälla 1 januari 1991.
Rekommendationen innebar att patienterna inom det egna landstinget skulle
kunna välja vårdinrättning, offentlig som privat (med landstingsfinansiering),
dvs inom primärvården välja vårdcentral och inom länssjukvården välja sjukhus,
både för öppen och sluten vård. Landstingen skulle underlätta för pendlare och
gränsbor att välja primärvård och öppen specialistsjukvård i grannlandstingen,
något som landstingen rekommenderas sluta avtal om. För behandling i sluten
länssjukvård skulle patienten kunna välja sjukhus i annat landsting.
Valmöjligheterna gällde oavsett skäl och var alltså inte kopplade till hur lång
väntetiden förväntades vara vid den ”egna” vårdenheten. Möjligheten att välja
sjukhus i annat landsting för behandling i sluten länssjukvård förutsatte att läkare i hemlandstinget fastställt vårdbehovet. Riks- och regionsjukvård ingick ej.
Resekostnaderna fick patienten stå för själv.
3

Vårdgaranti år 1992, A-cirkulär 91:11

Regeringen och Landstingsförbundet träffade i april år 1991 en överenskommelse om att en nationell vårdgaranti skulle införas år 1992. För tolv preciserade
åtgärder skulle behandling erbjudas inom tre månader. Om behandling ej kunde
erbjudas i hemlandstinget inom tre månader hade patienten möjlighet att välja
att erhålla behandlingen hos vårdgivare i annat landsting.
För de åtgärder som genomfördes som sluten länssjukvård (huvuddelen av åtgärderna) innebar detta ingen utökning av rätten att välja vårdgivare i annat
landsting eftersom patienten redan kunde välja sjukhus i annat landsting och det
redan från första dagen. Vårdgarantin innebar däremot en utvidgning av valmöjligheterna för de åtgärder som gjordes som öppenvård.
Det bör samtidigt observeras att det huvudsakliga syftet med vårdgarantin inte
var att öka valmöjligheterna. Syftet var att förbättra tillgängligheten så att alla
landsting skulle klara av att ge de aktuella behandlingarna med högst tre månaders väntetid.
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Dnr Lf 924/99

4

2000-12-08

Reviderat riksavtal 1997

Riksavtalet för utomlänsvård (RIA) innebär, efter den revidering som trädde i
kraft 1 januari 1997, att hemlandstinget skall betala vårdlandstinget för icke akut
öppen vård givet att patienten följt hemlandstingets remissregler.
Det innebär att i landsting som inte har remisskrav kan patienterna, direkt och på
eget initiativ, besöka vilken öppenvårdsspecialist som helst, offentlig eller privat
med offentlig finansiering, i hela landet. Om den insats som krävs visar sig vara
kostnadskrävande (preciserat i RIA) krävs godkännande från hemlandstinget.
Genom den lagändring som trädde i kraft 1 januari 1998 får inte landsting kräva
remiss till läkare som uppbär ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning inom specialiteterna barnmedicin, gynekologi eller psykiatri. För
dessa specialiteter kan därmed invånarna i alla landsting välja vårdgivare på
detta sätt.
5

Vårdgaranti från 1 januari 1997

Genom 1997 års Dagmaröverenskommelse reviderades vårdgarantin. Garantin
reglerar tillgängligheten för besök inom primärvård och specialistsjukvård. Patienten skall kunna få kontakt med sin vårdcentral samma dag som kontakts söks,
per telefon eller genom besök. Tid för läkarbesök skall erbjudas inom 8 dagar.
Vid remiss till specialistsjukvård skall tid för besök erbjudas inom tre månader,
vid oklar diagnos en månad. Om dessa tidsgränser ej kan hållas har patienten
rätt att välja vårdgivare i annat län.
Dessa valmöjligheter hade dock patienterna sedan tidigare varför vårdgarantin ej
innebar någon utvidgning av valmöjligheterna. Att välja vårdcentral hade man
kunnat sedan 1991 och genom riksavtalet är det möjligt att söka öppen specialistsjukvård var som helst i landet, undantagandes de landsting som har krav på
remiss för besök inom specialistsjukvården.
Men liksom för den tidigare vårdgarantin var huvudsyftet inte att öka patienternas valmöjligheter utan att primärvården och specialistsjukvården skulle kunna
erbjuda besök inom dessa tidsgränser.
6

Rekommendation om landstingens och medlemskommunernas arbete
med att stärka patientens ställning (A 97:32)

Denna rekommendation antogs av Landstingsförbundets styrelse under våren
1997 och antogs efterhand av alla landsting under år 1997.
Enligt rekommendationen har patienten rätt att inom det egna landstinget välja
vårdcentral och sjukhus. Om inte hemlandstinget kan erbjuda vården inom de
tider som definieras inom 1997 års vårdgaranti (se ovan) har patienten rätt att
söka vård i annat landsting, utan extra kostnader för patienten.
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Dnr Lf 924/99

2000-12-08

Detta innebar ingen utökning av valmöjligheterna i förhållande till tidigare. Rekommendationen fokuserar mera på nödvändigheten av ett aktivt utvecklingsarbete för att uppnå en patientfokuserad och tillgänglig vård, som möjliggör ett
ökat individuellt inflytande över vården.
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GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

29 januari 2001

HSN § 65. Rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och
sjukvården Lf A00:56
•

hs 2000/0094-90 (KS 2000/0838-90) Rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och
sjukvården Lf A00:50 och sammanfattning, OH-bilder

Kort information om Landstingsförbundets rekommendationer:
Valmöjligheter i vården
Om - läkarens diagnos styr
När - resurserna styr (åtminstone "mer kostnadskrävande åtgärder"), mest sjuk
först
Var - patienten väljer sjukhus/mottagning
Bakgrund 2001-01-22 HSN au § 43.
Landstingsförbundets styrelse beslöt vid sammanträde den 8 december 2000
"att godkänna rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården
och tillhörande kommentarer med giltighet fr o m den 1 juli 2001 enligt förslag i
bilaga 1, samt att i skrivelse till landstingen, regionerna och medlemskommunen
rekommendera dem att godkänna och tillämpa rekommendationen samt att aktivt
sprida information om valmöjligheterna till sin befolkning."
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fått rekommendationen på remiss från
kommunstyrelsen med begäran om svar senast 22 februari 2001.
Förvaltningen erinrar om tidigare svar, med anledning av remiss om
rekommendation om valmöjligheter inom hälso- och sjukvården, där
Länsvårdnämnden enligt LVN § 63 beslöt "föreslå kommunstyrelsen att
tillstyrka Landstingförbundets förslag samt att kommunstyrelsen bekräftar
möjligheten till så kallad second opinion i enlighet med hälso- och
sjukvårdslagen. Länsvårdnämnden återupprepar att Visby lasarett inte kan
åtaga sig att svara för kostnader som uppkommer vid remittering som innebär
en ökad vårdvolym"

4 november 1999

1(3)
1999/01613-99

Visby lasarett
Länsvårdnämnden

Rutiner för patienters valmöjligheter
Bakgrund
Patientnämnden har bett Länsvårdnämnden yttra sig över vilket åtagande
nämnden menar föreligger att ge patienter möjlighet till vård vid annat sjukhus
och vilka rutiner som finns för att tillgodose att på detta sätt vald vård kommer
till stånd.
Frågan har berörts av förvaltningen i ett tjänstemannayttrande till
landstingsförbundet med anledning av en remiss våren 1999. Remissen avsåg
att klarlägga landstingens inställning till det eventuella behovet av
klarlägganden i de nationella regelverk som berör vård av patienter utanför det
egna hemlandstinget.
Remissen har sedermera lett till att ett reviderat förslag till reglering av det fria
vårdvalet utsänts på remiss till sjukvårdshuvudmännen (se bilaga).
Olika regler som möjliggör val av vård utanför det egna landstinget
Nationella beslut om utökade valmöjligheter inom vården har dokumenterats i
följande beslut av Landstingsförbundet:
- "Gränslös sjukvård" cirkulär 1989:41 som avser att öka möjligheterna att efter
det att vårdbehovet fastställts söka och få nödvändig vård vid ett annat sjukhus
på samma vårdnivå inom ett annat landsting. Kommunfullmäktige i Gotlands
kommun har ställt sig bakom förslaget genom beslut § x den dd mm 1989.
- Vårdgarantibeslutet 1992 som innebar att sjukvårdshuvudmannen åtog sig att
tillse att en patient med sjukdom inom 12 specifika diagnosområden inte
skulle behöva vänta mer än tre månader på vård. Om vården inte kunde beredas
inom hemlandstinget skulle patienten remitteras till annat landsting.
Kommunfullmäktige ställde sig bakom garantin som sedermera upphävts och
ersatts med en annan överenskommelse (Lf 97:32 se KF § 226 1997-12-15,
och 1997-08-25 LVN § 228)
DAGMAR-överenskommelsen 1997 som innebär att sjukvårdshuvudmännen
åtager sig att tillse att en patient kan få kontakt med primärvården inom vissa
specifika tidsgränser, att komma till sjukhus för diagnostik efter remiss inom
en månad samt att behandling för fastställd sjukdom "skall inledas utan
fördröjning i enlighet med de program som föreligger".
Lasarettets åtagande
Länsvårdnämnden har med anledning av svårigheter att hålla budget inför 1996
i verksamhetsplanen dock angivit att man inte åtager sig att uppfylla varken
möjligheten att välja annat sjukhus eller att garantera behandling inom vissa
specificerade tidsgränser. Målsättningen kvarstår dock i effektmålen. Nämnden
har vidare angivit att regionsjukvård, i de fall ramöverenskommelse föreligger
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om vård vid visst regionsjukhus, inte bekostas fullt ut om patienten genom eget
val önskar vård vid annat regionsjukhus. En eventuell merkostnad får därvid
bäras av patienten själv.
Genom Riksavtalet föreligger möjligheter för alla Gotländska patienter att få
vård för akut sjukdom vid alla offentliga sjukvårdsinrättningar i Sverige
bekostad av hemlandstinget , i detta fall Gotlands Kommun. Riksavtalet
möjliggör också att en patient vid tillfällig vistelse på fastlandet får vård för
icke-akuta åkommor vid sjukhusens öppenvårdsmottagningar och vid
privatläkarmottagningar bekostad av hemlandstinget. Lasarettet har genom
gällande verksamhetsindelning ansvaret för de kostnader som uppkommer
genom dessa regler. Kostnaderna uppgick under 1998 till drygt 4 miljoner
kronor.
Gränsdragningen i Riksavtalet innebär att remiss/betalningsförbindelse
erfordras för elektiv vård som är "mer kostnadskrävande". Som sådan vård
räknas t ex elektiva operationer, även polikliniska sådana. Lasarettet har även
avvisat ersättningsanspråk avseende öppenvårdsbehandlingar som sker i långa
serier som totalt innebär att de är "mer kostnadskrävande" och som skett utan
föregående remiss.
Praktisk hantering
Antalet patienter som, vid planering av elektiv vård själv begär att denna vård
skall ges vid något annat sjukhus har hittills varit mycket litet. Före 1996
förekom enstaka fall där patienter begärde att få genomgå operationer eller få
efterföljande behandling vid andra länssjukhus. Uppskattningsvis rörde det sig
om mindre än tio patienter per år som framställde sådana önskemål. I dessa
fall, där vårdbehovet var klarlagt och där patienten ofta hade specifika
önskemål om vid vilket sjukhus man önskade få vård utfärdades remiss av
ansvarig läkare. I enlighet med Sjukvårdsstyrelsens beslut ersattes inte
patientens reskostnad.
Ett fåtal andra fall förekom också där patienten ville välja att få vård som
han/hon kunnat få vid Visby lasarett vid ett universitetssjukhus. Eftersom
cirkulär 1989:41 inte innefattar möjlighet att välja vård på mer specialiserad
vårdnivå har dessa patienter nekats remiss. Samma förhållande har även gällt
ett fåtal patienter som varit färdigutredda på Visby lasarett men önskat
ytterligare utredning på universitetsklinik men där behandlande läkare ej
tillstyrkt detta.
Andra landsting
Under årens lopp har det av och till förekommit att patienter bosatta i andra
landsting velat välja vård på Visby lasarett. Exempel på sådan vård har varit
preoperativ röntgenundersökning där patienten kallats under sin semester på
Gotland. Ett annat exempel är att en patient begärt att få en gråstarroperation
utförd på Visby lasarett p.g.a. närhet till anhöriga. Vår erfarenhet är att dessa
patienter haft mycket att hitta rätt beslutsfattare i sitt hemlandsting (i båda
fallen Stockholm). I båda fallen har detta lett till att patienten ej kunnat

beredas vård på Gotland. Under 1999 har lasarettet genomfört en aktiv
marknadsföring av förlossningsavdelningen som även innefattat
direktinformation till beslutsfattarna i Stockholms läns landsting. Hittills har vi
inte stött på något fall där vi nekats ersättning för lämnad vård.
Ändrad situation
Under senare år har den accentuerade kösituationen medfört att ett ökande
antal patienter hör av sig till lasarettets mottagningar med begäran om remiss
till annan vårdgivare. Med hänsyn till att vi inte åtagit oss att svara för sådan
vårdkostnad har vi endast kunnat lämna dessa patienter upplysning om var vård
kan sökas om patienten själv är betalningsvillig.
Sammanfattning
Nuläget karaktäriseras av följande problem:
• På grund av Länsvårdnämndens beslut föreligger oklarhet om en patient,
som inte är i behov av remiss till högspecialiserad vård kan vända sig till
någon annan instans om man vill söka vård vid annat sjukhus på grund av
egna preferenser eller för att försöka få kortare väntetid.
• Gällande formulering i Riksavtalet föranleder oklarheter om vissa åtgärder
som kan utföras polikliniskt faller inom ramen för avtalet eller om de skall
anses som "mer kostnadskrävande" och därför kräver remiss
Möjliga åtgärder
Länsvårdnämnden tilldelas idag en rambudget med underförstått uppdrag att
producera så mycket vård som möjligt med god kvalitet. Speciellt inom de
trånga sektorer där behov/efterfrågan ökat mycket snabbt (gråstarr,
hörapparatutprovning) skulle en fri möjlighet att få vård vid annat sjukhus på
lasarettets bekostnad omöjliggöra upprätthållandet av det ransoneringssystem
som sjukvården bygger på.
Inte heller för en beställare frikopplad från producenten skulle situationen
kunna hanteras problemfritt. Valfrihetsaspekten skulle kunna tydliggöras
eftersom vården av en enskild patient ur beställarens synpunkt inte
nödvändigtvis skulle bli dyrare. Totalt sett innebär dock kan en för patienten fri
möjlighet att "välja sig förbi" vårdköerna inte förenas med kostnadskontroll.
Om Gotlands Kommun trots det ovan anförda bibehåller de garanti- och
valfrihetsregler som finns och de utökningar som förelås i det senast
remitterade förslaget måste kostnaderna för denna valmöjlighet bekostas med
särskilt beviljade medel. Motsvarande har senast under 1999 genomförts inom
Jämtlands läns landsting. Erfarenheten blev där att avsatta 5 miljoner kronor
förbrukades på mycket kort tid varför reglerna återfördes till de ursprungliga.
VISBY LASARETT
Rolf Forsman
Tf bitr sjukhusdirektör

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 9

2001 06 11

Avgift för sjukvård inom särskilt boende av
sjukhemskaraktär
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 05 22

•

Ledningskontoret 2001 04 09

•

Visby vårdnämnd 2001 02 14, § 4

•

Gotlands södra vårdnämnd 2001 02 14, § 5
Anm: Gotlands södra vårdförvaltnings yttrande har samma innehåll som Visby
vårdförvaltnings yttrande.

•

Gotlands norra vårdnämnd 2001 01 30, § 11

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 02--07

Ks § 151
Au § 133

Avgift för sjukvård i särskilt boende av sjukhemskaraktär
KS 2001/0103-04
- Gotlands norra vårdnämnd 2001 01 30, § 11
- Gotlands södra vårdnämnd 2001 02 14
- Visby vårdnämnd 2001 02 14, § 4

Gotlands norra och södra vårdnämnder och Visby vårdnämnd har hemställt att den
"generella avgiften" för sjukvård i särskilt boende av sjukhemskaraktär ska slopas
fr.o.m. 1 mars eller 1 april 2001. Ledningskontoret tillstyrker förslaget fr.o.m.
1 juli 2001. Förslaget innebär att den boende erlägger avgift för den vård som
utnyttjas.
Anm: Enligt de av kommunfullmäktige (9 augusti 1993, § 167) fastställda reglerna
för hyra och avgift vid särskilda boendeformer ska i avgiften vid sjukhem ingå
"sjukvård, omvårdnad och service, medicin, tekniska hjälpmedel och kost. I
avgiften vid ålderdomshem ingår inte sjukvård och medicin. I gengäld har förbehållsbeloppet för dessa boende ökats med belopp motsvarande gällande högkostnadsskydd. Med vård avses i bestämmelserna sjukvårdsinsatser t.ex.
omläggningar, injektioner, medicinutdelning, provtagning, sondmatning,
sjukgymnastik och arbetsterapi - d.v.s. olika insatser utförda av personal knuten
till sjukhemmet. I begreppet ingår också öppenvårdsbesök (efter remiss) vid
offentlig vårdinrättning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Med ändring av beslut om avgifter i särskilda boendeformer (1993-08-09, § 167)
ska sjukvård inte ingå i den generella avgift som erläggs inom särskilt boende
med sjukhemskaraktär fr.o.m. 1 juli 2001.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

01-04-09
Ledningskontoret
L Petersson
KS 2001/0103-04

Kommunstyrelsen

Patientavgift/sjukvårdsavgift inom särskilt boende med sjukhemskaraktär
- GNV 01-01-30
- GSV 01-02-14
- VVN 01-02-14

Vårdnämnderna har beslutat föreslå kommunstyrelsen att den generella avgiften
för sjukvård inom särskilt boende med sjukhemskaraktär ska upphöra. Som
motivering anförs likställighetsprincipen vilket innebär att den enskilde,
oberoende av boendeform, ska erlägga sedvanlig avgift upp till gällande
högkostnadsskydd vid nyttjande av sjukvård.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde 1993 avgifter i särskilda boendeformer. I den
avgift som fastställdes för boende vid f d sjukhemmen ingick sjukvård och läkemedel. Med sjukvård avsågs dels insatser som utförs av personal knuten till sjukhemmet (t ex omläggningar, injektioner, provtagning, sjukgymnastik mm) dels
öppenvårdsbesök (efter remiss) vid offentlig vårdinrättning. Avsikten med att
inkludera sjukvård i avgiften var att förenkla administrationen för både personal
och boende. Boende i andra särskilda boendeformer, där sjukvård inte ingick i
avgiften (utan den enskilde fick betala sedvanlig avgift upp till högkostnadsskyddet), kompenserades genom att deras förbehållsbelopp ökades med vad som motsvarar högkostnadsskyddet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Den generella avgiften för sjukvård inom särskilt boende med sjukhemskaraktär
upphör från och med 1 juli 2001.

Claes Kullberg
tf kommundirektör
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GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd

2001-02-14

VVN § 4

VN2001/0026 04

VVN/AU § 62

Patientavgift/sjukvårdsavgift inom särskilt boende med sjukhemskaraktär
(VVN § 40/2000)

Vid Visby vårdnämnds sammanträde 2000-12-12 fick förvaltningen i uppdrag att
utarbeta förslag till skrivelse ställd till kommunstyrelsen i rubricerade ärende då
ledamoten Sten-Åke Palmgren ställt en fråga med anledning av att principerna för
avgiftsuttag inom särskilt boende i kommunen skiljer sig beroende på om man bor
på sjukhem eller ålderdomshem.
Förvaltningen har upprättat skrivelse i ärendet med förslag att hos kommunstyrelsen hemställa att den generella avgiften för sjukvård inom särskilt boende
med sjukhemskaraktär upphör från och med den 1 mars 2001. Skrivelsen har
överlämnats till Gotlands norra resp. södra vårdnämnder.
Arbetsutskottets förslag till vårdnämnden
Föreliggande skrivelse överlämnas till kommunstyrelsen med ändring av
upphörandedatum till 1 april 2001.
_____
I samband med vårdnämndens behandling av ärendet efterfrågas om förbehållsbeloppet kommer att utökas. Detta kommer att regleras automatiskt och medför
inga förändringar för den enskilde.
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
1 I enlighet med arbetsutskottets förslag.
2 Beslutet förklaras omedelbart justerat.
_____

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Anne-Marie Brinkborg
GSVN, GNVN
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2001-01-17
Visby vårdförvaltning
Kerstin Yngvesson

Visby vårdnämnd

Patientavgift/sjukvårdsavgift inom särskilt boende med
sjukhemskaraktär.
Bakgrund
När beslut fattades om Ädelreformen år 1992, övergick sjukhem, som tidigare var
sjukvårdshuvudmannens ansvar, till kommunen. Det innebär att sjukhem ingår i
de särskilda boendeformerna och inte i slutenvården. Övriga boendekaraktärer
som ingår i särskilt boende är gruppboende och ålderdomshem.
Då sjukhemmen övergick till kommunen beslutade Gotlands kommun att behålla
generell avgift för läkemedel och sjukvård enligt gällande högkostnadsskydd till
skillnad mot övriga särskilda boenden, där den enskilde direkt bekostar läkemedel
och sjukvård.
Den generella månadsavgiften för sjukvård uttas f n av samtliga boende inom
särskilt boende med sjukhemskaraktär, oavsett nyttjande av sjukvård. Däremot har
kommunstyrelsen beslutat att från och med 1 november år 2000 återinföra
individuell receptförskrivning vid sjukhem.

Motivering till beslut.
Likställighetsprincipen (SOL §35) för samtliga särskilda boendeformerna bör
gälla. Det innebär att den enskilde i samtliga boendeformer skall erlägga avgift
upp till gällande högkostnadsskydd vid nyttjade av sjukvård.

Förslag till beslut.
Hos kommunstyrelsen hemställes att den generella avgiften för sjukvård inom
särskilt boende med sjukhemskaraktär upphör från och med den 1 mars 2001.
VISBY VÅRDFÖRVALTNING

Mats-Ola Rödén
Förvaltningschef

Ann-Mari Brinkborg
Ekonomichef
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GSV § 5
Patientavgift/sjukvårdsavgift inom särskilt boende med
sjukhemskaraktär
•
•

Dnr VN 2001/0026-04
GSV/Au-A 2001-01-31, § 5

Ärendebeskrivning
När beslut fattades om Ädelreformen år 1992, övergick sjukhem, som tidigare var
sjukvårdshuvudmannens ansvar, till kommunen. Det innebär att sjukhem ingår i de särskilda
boendeformerna och inte i slutenvården. Övriga boendekaraktärer som ingår i särskilt boende
är gruppboende och ålderdomshem.
Då sjukhemmen övergick till kommunen beslutade Gotlands kommun att behålla generell
avgift för läkemedel och sjukvård enligt gällande högkostnadsskydd till skillnad mot övriga
särskilda boenden, där den enskilde direkt bekostar läkemedel och sjukvård.
Den generella månadsavgiften för sjukvård uttas f n av samtliga boende inom särskilt boende
med sjukhemskaraktär, oavsett nyttjande av sjukvård. Däremot har kommunstyrelsen beslutat
att från och med 1 november år 2000 återinföra individuell receptförskrivning vid sjukhem.
Förvaltningen har med anledning av detta upprättat förslag på att den generella avgiften för
sjukvård inom särskilt boende med sjukhemskaraktär upphör och att detta bör gälla från den 1
mars 2001. Anledningen är att likställighetsprincipen (SOL §35) för samtliga särskilda
boendeformerna bör gälla vilket innebär att den enskilde i samtliga boendeformer skall
erlägga avgift upp till gällande högkostnadsskydd vid nyttjade av sjukvård.
Arbetsutskottets förslag till vårdnämnden

Hos kommunstyrelsen hemställes att den generella avgiften för sjukvård inom särskilt boende
med sjukhemskaraktär upphör från och med den 1 mars 2001.
Vårdnämndens beslut
1.

I enlighet med arbetsutskottets förslag.

2.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

___
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gotlands norra vårdnämnd

Sammanträdesdatum

2001-01-30

GNV § 11 Patientavgifter/sjukvårdsavgifter inom särskilt
boende med sjukhemskaraktär
•

VN 2001/0026-04

Bakgrund
När beslut fattades om Ädelreformen år 1992, övergick sjukhem, som tidigare
var sjukvårdshuvudmannens ansvar, till kommunen, innebärande att sjukhem
ingår i de särskilda boendeformerna och inte i slutenvården. Övriga boendekaraktärer som ingår i särskilt boende är gruppboende och ålderdomshem.
Då sjukhemmen övergick till kommunen beslutade Gotlands kommun att behålla
generell avgift för läkemedel och sjukvård enligt gällande högkostnadsskydd, till
skillnad mot övriga särskilda boenden, där den enskilde direkt bekostar läkemedel och sjukvård.
Den generella månadsavgiften för sjukvård uttas f n av samtliga boende inom
särskilt boende med sjukhemskaraktär, oavsett nyttjande av sjukvård. Däremot
har kommunstyrelsen beslutat att fr o m 1 november år 2000 återinföra individuell receptförskrivning vid sjukhem.
Motivering till beslut
Likställighetsprincipen (SOL §35) för samtliga särskilda boendeformerna bör
gälla. Det innebär att den enskilde i samtliga boendeformer skall erlägga avgift
upp till gällande högkostnadsskydd vid nyttjade av sjukvård.
Förslag till beslut
Hos kommunstyrelsen hemställa att den generella avgiften för sjukvård inom
särskilt boende med sjukhemskaraktär upphör fr o m den 1 mars 2001.
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
Vårdnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Beslutet meddelas
Ks
Kf sekr

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 10

2001 06 11

Organisation för vård av missbrukare
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 05 22

•

Ledningskontoret 2001 05 07

•

Utredning om Missbrukarvårdskedja på Gotland

•

Remissvar

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 15

Ks § 163
Au § 148

Organisation för vård av missbrukare
KS2001/0266-85
- Utredning om missbrukarvårdskedja på Gotland
- Visby vårdnämnd 2001 04 19, § 63
- Ledningskontoret 2001 05 07

Ledningskontoret föreslår att de förslag som presenteras i Utredning om
missbrukarvårdskedja på Gotland ska godkännas och att utredningen ska ses som
en ambitionsplan att förverkligas när ekonomiska möjligheter därtill föreligger.
Utredningen har genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen och har tillstyrkts av
de nämnder och övriga myndigheter som beretts tillfälle att lämna synpunkter.
Utredningen föreslår sammanfattningsvis att en ny verksamhet ska inrättas med
uppdrag att ansvara för tillnyktring, hålla motiverande samtal, erbjuda avgiftning,
göra kartläggningar, diagnoser och bedömningar av beroendeproblematik, göra
vårdhänvisningar samt utvärdera resultatet av vårdhänvisningar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Utredningens förslag godkänns.
• Utredningen ska ses som en ambitionsplan att förverkligas när ekonomiska
möjligheter därtill föreligger.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

01-05-07
Ledningskontoret
Lars Pettersson
Dnr KS 2001/0266-85

Kommunstyrelsen

Missbrukarvårdskedja på Gotland
-VBC 99-12-02, § 67, skrivelse 99-12-17
-VVN 2001-02-14, § 6
-HSN 2001-03-05, § 72
-VBC 2001-03-20, § 33
-Polismyndigheten Gotland, skrivelse 2001-03-28
-Kriminalvårdsmyndigheten Visby, skrivelse 2001-03-29
-GNV 2001-03-28, § 27
-GSV 2001-03-28, § 19
-Västerby Behandlingscenter, skrivelse 2001-03-29
-VVN 2001-04-19, § 63

Västerby Behandlingscenters styrelse beslöt i december 1999 föreslå kommunstyrelsen att genomföra en total översyn av missbrukarvården på ön. Kommunstyrelsen
gav i augusti 2000 (§ 236) Visby vårdnämnd i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder/styrelser till höstens budgetberedning redovisa möjligheterna att tillskapa en
vårdkedja inklusive tillnyktring och avgiftning samt ett kommungemensamt system
för kartläggning, diagnos och vårdhänvisning. Berörda nämnder/ styrelser fick även i
uppdrag att senast 31 december 2000 göra implementerings- planer och utse
ansvariga för utvecklingsarbetet och dokumentation av arbetet med det alkohol- och
drogpolitiska programmet.
I januari månad 2001 presenterades en utredning om missbrukarvårdskedja på
Gotland. Utredningen har genomförts inom Visby vårdförvaltning men i arbetet
har även deltagit representanter för individ och familjeomsorg, Visby lasarett
(somatisk och psykiatrisk vård), primärvården och Västerby behandlingscenter,
kriminalvården, ungdomsgruppen, polisen, kyrkliga organisationer, Hassela m fl.
Utredningen föreslår sammanfattningsvis en ny verksamhet med uppdrag att
- ansvara för tillnyktring
- hålla motiverande samtal
- erbjuda avgiftning
- göra kartläggningar, diagnoser och bedömningar av beroendeproblematik
- göra adekvata vårdhänvisningar
- utvärdera resultatet av vårdhänvisningar

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

Visby vårdnämnd har i februari månad remitterat utredningen till berörda nämnder
och myndigheter för yttrande senast 30 mars 2001. Yttranden har inkommit från
samtliga remissinstanser:
!
!
!
!
!
!

Polismyndigheten
Kriminalvården
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Gotlands södra vårdnämnd
Gotlands norra vårdnämnd
Västerby Behandlingscenter

Samtliga remissinstanser har tillstyrkt förslaget.
Kommunfullmäktige har i november 2000 för år 2001 beviljat Västerby Behandlingscenter tilläggsanslag med 1.6 mnkr för inrättande av avgiftsenhet, knuten till
Västerby Behandlingscenter. Enheten skulle inrättas under en försöksperiod om
ett år. Verksamheten har startat 7 maj 2001.
Visby vårdnämnd har för år 2002 begärt ramförstärkning (för VBC) med 4.5 mnkr
för genomförande av utredningens samtliga förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har i samband med budgetberedningen i maj föreslagit att 2 mnkr avsätts för år 2002.
Anslaget täcker enbart kostnaden för drift av avgiftningsenheten. Utredningens
förslag i övrigt, dvs tillnyktring, diagnostisering och andra insatser för bedömning av
adekvata vårdbehov mm kan därför inte realiseras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna utredningens förslag.
Utredningen ska ses som en ambitionsplan att förverkligas när ekonomiska
möjligheter därtill föreligger.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Utredning om

Missbrukarvårdskedja
på Gotland

Visby vårdförvaltning
Individ- och familjeomsorgen

Lisa Stark
Januari 2001
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Sammanfattning
Efter uppföljning av kommunens alkohol- och drogpolitiska program
år 2000 gav kommunstyrelsen i uppdrag till Visby vårdnämnd att
tillsammans med berörda nämnder/styrelser till höstens
budgetberedning redovisa möjligheterna att tillskapa en vårdkedja
inklusive tillnyktring och avgiftning samt ett kommungemensamt
system för kartläggning, diagnos och vårdhänvisning.
Utredningsarbetet har genomförts under perioden 15/9 2000 – 15/1
2001. Socionom och folkhälsosekreterare Lisa Stark har arbetat med
utredningen under ledning av chefen för individ- och
familjeomsorgen, Lena Gustafsson. En styrgrupp på ledningsnivå med
representanter för psykiatri, lasarett, primärvård, Västerby
behandlingscenter samt individ och familjeomsorgen har bearbetat
förslaget.
Utredningens förslag
Utredningen föreslår att en ny verksamhet startar i Visby med följande uppdrag:
•
•
•

•
•

Att ansvara för och erbjuda tillnyktring i de fall inte patientens
medicinska status kräver lasarettsvård.
Att hålla motiverande samtal samt erbjuda avgiftning i såväl
öppen som sluten vård.
Att göra kartläggningar, diagnoser och bedömningar av
beroendeproblematik och därtill knutna somatiska och
psykiatriska problem. Dessa insatser skall leda fram till adekvata
vårdhänvisningar.
Att följa upp de vårdhänvisningar som görs så att resultatet kan utvärderas.
Att erbjuda en avgiftningsplats för ungdomar under 20 år med möjlighet
att ta emot föräldrar tillsammans med ungdomen i en akutfas.

Efter överläggningar med den somatiska och psykiatriska sjukvårdens
representanter föreslås att Västerby behandlingscenter blir huvudman, i
samverkan med individ- och familjeomsorgen och hälso- och sjukvården. En
samordningsgrupp på ledningsnivå inrättas med representanter för psykiatri,
somatik samt individ- och familjeomsorg.
Verksamheten bemannas av personal under VBC:s
huvudmannaskap för tillnyktring och avgiftningsarbetet samtidigt
som ett bedömningsteam med medarbetare från
Missbrukarvårdsenheten, Alkoholrådgivningen och psykiatriska
kliniken knyts till enheten. Syftet med teamet är att säkra
tvärprofessionell kompetens i arbetet med kartläggning, diagnoser
och bedömningar.
Förslaget bygger på omdisponering av befintliga medel från VVN,
HSN och VBC, summa 3.200 tkr. Därtill behövs resurstillskott för
investeringar 1.350 tkr och för drift 4.518 tkr.

Utredning om missbrukarvårdskedja på Gotland
1. Uppdraget följer av kommunens alkohol- och
drogpolitiska program
Kommunstyrelsen beställde i augusti 2000 av Visby Vårdnämnd en
utredning med förslag på organisation för en missbrukarvårdskedja.
Uppdraget är en följd av den första uppföljningen av kommunens
alkohol- och drogpolitiska program.
I alkohol- och drogpolitiska programmet finns bland andra följande mål:
Gotlands kommun skall erbjuda hjälp vid alkohol- och drogproblem,
inklusive anhörigstöd. Detta skall göras i en vårdkedja som omfattar
insatser från information och rådgivning vid högkonsumtion och tidiga
insatser inom den generella vården, till specialiserad behandling i öppen
och sluten vård vid etablerat missbruk och beroende.
Den som söker hjälp för alkohol- eller drogproblem skall, oavsett var den
söker, erbjudas en grundlig kartläggning med tillgång till social, medicinsk
och psykiatrisk kompetens. Kartläggningen skall utmynna i diagnos och
vårdhänvisning. En arbetsmodell för sådan kartläggning skall utarbetas i
samverkan mellan kommunens olika vårdgivare.
Ovanstående mål visade sig vara ofullständigt uppfyllda. De ansvariga
nämnderna uttryckte behov av ett tydligt kommunstyrelseuppdrag med
resurser för utredningsarbete för att starta utvecklingsarbetet.
Uppdraget formulerades såhär:
•

Visby vårdnämnd får i uppdrag att tillsammans med berörda
nämnder/styrelser till höstens budgetberedning redovisa
möjligheterna att tillskapa en vårdkedja inklusive tillnyktring och
avgiftning samt ett kommungemensamt system för kartläggning,
diagnos och vårdhänvisning.

För utredningsarbetet överfördes medel från Ledningskontoret till Visby
vårdnämnd. Folkhälsosekreterare Lisa Stark var tjänstledig från
Folkhälsoenheten under 17 veckor för att göra utredningsarbetet.
2. Missbrukarvården har utretts tidigare
Missbrukarvården har utretts och utvecklats fortlöpande sedan mitten av 1970talet. 1978 antogs en missbrukarvårdsplan som lade grunden till den vård som
bedrivs idag. Planen byggde på samspel mellan socialtjänst och sjukvård, liksom
mellan förebyggande insatser, öppen och sluten vård.
Efterhand har arbetsformer och organisation förändrats och 1991-92 gjordes
en utredning om ökad samordning och lokal LVM-enhet - den s.k. MURutredningen. På grund av omorganisation och införandet av vårdnämnder togs
aldrig något beslut efter utredningen.

1993 genomfördes ett utbildningsprojekt där socialtjänst, sjukvård och
kriminalvård drev gemensamma fortbildningar i syfte att underlätta samverkan.
När projekttiden var slut upphörde den systematiska utbildningssamverkan.
1995 utreddes så möjligheterna till samordning och utveckling inom
missbrukarvården igen av Visby vårdnämnd. Utredningen utmynnade i fem
åtgärdsplaner som legat till grund för vidare utvecklingsarbete inom löpande
verksamhet.
Ett nytt kommunalt alkohol- och drogpolitiskt program utarbetades under 1997
och antogs i kommunfullmäktige 1998. Programmet klargör mål för såväl
förebyggande som behandlande insatser, bl a vad gäller missbrukarvårdskedja.
1999 gjordes på uppdrag av styrelsen för VBC en utredning om möjliga
framtida verksamhetsformer för VBC. Utredningen har ännu inte medfört någon
mer omfattande förändring av verksamheten men för dagen pågår diskussioner
om olika utvecklingsstrategier inom såväl styrelsen som förvaltningen VBC.
En grundtanke är att tydligare prioritera Gotlands behov av missbrukarvård
framöver.
3. Genomförande
3.1 Organisation
Utredningen genomfördes av socionom/folkhälsosekreterare Lisa Stark under
ledning av chefen för IFO-avdelningen, Lena Gustafsson. En grupp för
förankring och styrning av utredningen skapades, bestående av representanter
för berörda verksamheter:
• Psykiatriska kliniken - Ulf Eriksson, verksamhetschef
• Lasarettet - Erik Hoffstedt, chefsläkare
• Primärvården - Ann-Christin Olsson, samordnare primärvården, Andrea
Widén, chefsläkare, Bosse Wahlstedt, distriktsläkare
• Västerby Behandlingscenter - Stig Wessman, förvaltningschef och Olavi
Johansson, behandlingschef
• Alkoholrådgivningen - Annica Jonsson, verksamhetschef
• Missbrukarvårdsenheten - Tommy Karlström, verksamhetschef
• Ungdomsgruppen - Marica Gardell, verksamhetschef
Till styrgruppen har IFO-cheferna vid Gotlands Norra och Södra
Vårdförvaltning adjungerats, Birgit Thomsson och Eva Bulow.
För att samla in idéer och förankra tankegångar hölls ett 30-tal möten med
företrädare för IFO:s olika verksamheter, VBC, psykiatriska kliniken, lasarettet,
primärvården, polisen, kriminalvården, kyrkliga organisationer, Hassela samt
människor med egen missbrukserfarenhet. Utgångspunkten för dessa
diskussioner har varit att söka efter de justeringar som behövs för att binda
samman dagens verksamheter till något som kan kallas missbrukarvårdskedja.
Resurser för tillnyktring och avgiftning har därvid kommit i fokus. Likaså

behovet av samlad kartläggning, diagnos/bedömning och vårdplanering.
Ambitionen har varit att tillämpa såväl ett ungdomsperspektiv som ett
vuxenperspektiv på behov och möjliga lösningar. Vad gäller ungdomar har en
statlig utredning om samhällets ansvar för utsatta barn och ungdomar klart
uttalat att barnpsykiatri och socialtjänst måste samverka så att ungdomar med
missbruk och psykiska svårigheter får adekvat hjälp. (SOU 2000:77)
Styrgruppen (se ovan) har hållit regelbundna möten för att diskutera de olika
förslag och idéer som vuxit fram under utredningsarbetet. Det slutliga förslaget
är berett i styrgruppen.
3.2 Alternativa vägval
Ett flertal alternativa lösningar har diskuterats och prövats under utredningens
gång. Alternativet att lägga tillnyktringsenheten på lasarettet skulle ge
samordningsvinster och säkra hög medicinsk kvalitet i omhändertagandet. Detta
visade sig emellertid omöjligt av utrymmesskäl. Under de närmaste åren finns
inga utrymmen disponibla enligt chefen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Den avgiftning som för närvarande utförs sker inom ramen för psykiatriska
klinikens ordinarie verksamhet. En nackdel med att placera den tänkta
samordnade avgiftningsverksamheten inom psykiatriska kliniken är att
tillnyktring inte kan ske där, bl a av utrymmesskäl. Detta skulle innebära behov
av att tillskapa en separat sådan verksamhet, något som drar med sig relativt
stora personalkostnader.
Från hälso- och sjukvårdens sida har man i utredningen klart framhållit att
missbrukarvård inte är en kärnuppgift, något som bidragit till föreliggande
förslag vad gäller huvudmannaskap för ny verksamhet.
Diskussioner med kriminalvården om möjlig samverkan och
verksamhetslokalisering till polishuset har hållits, men även här råder platsbrist.
En tänkbar lösning är naturligtvis att kommunen avstår från att bygga upp en
tillnyktringsverksamhet och låter frågan skötas av polismyndigheten som
hittills. Detta är enligt alla berörda, såväl inom kommunen som övriga
samverkansparter, en helt oacceptabel lösning. Polisen kan inte erbjuda några
medicinska insatser eller vård, inget motivationsarbete eller klientcentrerad
samverkan med vården i övrigt. Det är här enbart frågan om inlåsning och
ingenting annat. Den yttersta konsekvensen nationellt har varit dödsfall som
inträffat då berusade personer omhändertagits av polis för tillnyktring i arrest.
3.3 Klientintervjuer och kostnadsberäkningar
För att hjälpa oss att åskådliggöra de samhällskostnader som
missbruksproblem medför har två människor med långvarigt missbruk och
stor vårderfarenhet låtit sig intervjuas. Utifrån deras livshistoria har vi med
deras godkännande samlat in uppgifter från myndigheter och vårdgivare.
Utifrån detta underlag har vi beräknat kostnader knutna till missbruket under
ett antal år. (Bägge lever numera nyktert sedan flera år). Avsikten är att
synliggöra de kostnader som kan vara aktuella med dagens vård (med de
brister som redovisas nedan). Utifrån

dessa kostnadsberäknade "vårdkarriärer" förs ett resonemang om värdet av att
matcha behandling till klienter.
4. Utredningen föreslår en ny verksamhet
Utredningen föreslår att en ny verksamhet startar i Visby med följande uppdrag:
•
•
•
•
•

Att ansvara för och erbjuda tillnyktring i de fall inte patientens medicinska
status kräver lasarettsvård.
Att hålla motiverande samtal samt erbjuda avgiftning i såväl öppen som
sluten vård.
Att göra kartläggningar, diagnoser och bedömningar av
beroendeproblematik och därtill knutna somatiska och psykiatriska
problem. Dessa insatser skall leda fram till adekvata vårdhänvisningar.
Att följa upp de vårdhänvisningar som görs så att resultatet kan utvärderas.
Att erbjuda en avgiftningsplats för ungdomar under 20 år med möjlighet att
ta emot föräldrar tillsammans med ungdomen i en akutfas.

5. Verksamhetens huvudsakliga arbetsuppgifter
5.1 Tillnyktring – 3 platser
Tar emot människor som behöver medicinskt övervakad tillnyktring (gäller
alkohol och andra droger) förutom människor som uppträder utpräglat våldsamt
och kräver polisresurser, skadade i behov av lasarettsvård eller medvetslösa,
överdoser (speciellt heroin) och psykotiska patienter. Arbetssättet skall
motverka överutnyttjande av resursen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mottagande och initial kontroll av hälsotillstånd
Vid medicinskt högriskläge sänds patienten direkt vidare till lasarettet
Om läget bedöms som mindre riskabelt men kräver konsultation rings
medicinklinikens bakjour upp för rådgivning
Medicinskt omhändertagande med de prover som behövs
Övervakning
Insatser för att hantera de symtom som dyker upp
Omvårdnad
När patienten nyktrat till håller avgiftningspersonalen ett motiverande samtal
i syfte att erbjuda fortsatta insatser, till exempel avgiftning
Dokumentation i journaler och statistiksystem

5.2 Avgiftning – 5 vuxenplatser och en ungdomsplats plus öppenvård –
diagnos/bedömningsarbete enligt 5.3. kan inledas så snart hennes tillstånd
medger detta
Tar emot människor som behöver medicinsk avgiftning i sluten vård p g a risk
för medicinska komplikationer, där övrig planering och social situation gör det
angeläget med inläggning under avgiftning. Psykotiska patienter hänvisas till
psykiatriska kliniken. Vid medicinskt mer okomplicerade avgiftningar och då
klientens sociala livssituation medger det erbjuds avgiftning i öppen vård.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mottagande av patient, antingen med remiss som bedömts av teamet (se 3)
eller direktbesök
Sjuksköterska beslutar om inläggning eller öppen vård vid direktbesök
Planerade inläggningar görs efter beslut i teamet
Medicinering enligt individuellt anpassat avgiftningsprogram
Rutiner för kontroll av drogfrihet tillämpas
Parallellt med dessa insatser hålls motiverande samtal
Övergång från sluten till öppen vård sker så snart det bedöms lämpligt
Dokumentation i journaler och statistiksystem

5.3 Diagnos/bedömning – patienter via TNE, avgiftning samt remisser,
liksom direktkontakter
• Teammöte för planering av kartläggning med dignos/bedömningsinstrument
som mäter missbruk och beroendefaktorer, psykisk hälsa och eventuella
personlighetsstörningar samt motivation till förändring
• Individ- och familjeomsorgens representanter startar vid behov utredningar
enligt SoL eller LVM
• Genomförande av kartläggning enligt ovan (när patientens avgiftning
framskridit tillräckligt om det är aktuellt)
• Planering av eventuella ytterligare test och intervjuer, t ex neuropsykiatriska
test, nätverksmöten etc
• Genomförande av tester/samtal/intervjuer enl ovan
• Återföring och gemensam bedömning i teamet
• Behandlingsplanering med klienten och teammedlemmar, behandlare från
föreslagen verksamhet knyts till planeringen
• Dokumentation i journaler, statistikföring
5.4 Uppföljning
Enheten skall utveckla ett system för metodisk uppföljning av de insatser som
görs. Särskild uppmärksamhet riktas mot kvaliteten i de diagnoser/bedömningar
och vårdhänvisningar som görs.
6. Verksamhetens syfte, organisation, huvudmannaskap och
samverkan
6.1 Syfte med verksamheten
Att erbjuda stöd i tillnyktrings- och avgiftningsfasen kopplat till motivationsoch kartläggningsarbete i teamsamverkan. Genom detta arbete skall missbrukare
erbjudas adekvat vård med hänsyn tagen till såväl beroendeproblem som social,
fysisk och psykisk hälsa. Samtidigt kan inläggning för avgiftning minska antalet
personliga misslyckanden och bespara kommunen betydligt högre kostnader för
behandlingshemsplatser i vissa fall där klienten inte själv har nykterhet som
mål.
Rundgång i vården skall motverkas genom att sjukvård, socialtjänst och
missbrukarvård samverkar runt varje patient/klient. Genom individuella
gemensamma behandlingsplaner skall rätt insatser på rätt sätt i rätt ordning
planeras och genomföras för varje individ.

6.2 Enhetspersonal och teamsamverkan i en matrisorganisation
Den nya enheten organiseras för att sörja för den inledande
behandlingsprocessen för målgruppen människor med missbruksproblem.
Den kan ses som en matrisorganisation där delar av personalen har olika
huvudmän och en verksamhetsledare är processägare.
Västerby behandlingscenter föreslås vara huvudman för verksamheten, i
samverkan med Individ- och familjeomsorgen och Hälso- och sjukvården. En
samordningsgrupp på ledningsnivå inrättas med representanter för Individ- och
familjeomsorgen, somatisk och psykiatrisk sjukvård samt VBC.
VBC är arbetsgivare för sjuksköterskor och mentalskötare/underskötare vid
tillnyktrings- och avgiftningsdelarna samt för verksamhetsledare/processägare
med socionomutbildning. Personalstaten är beräknad utifrån behovet av
sjuksköterskekompetens dygnet runt, behov av socionomkompetens för
ledning, samordning och extern samverkan dagtid samt med hänsyn till att
verksamhetens art omöjliggör ensamarbete.
Lasarettet bidrar till tillnyktringsverksamheten genom att medicinklinikens
bakjourläkare är tillgänglig för konsultationer då ansvarig sjuksköterska
behöver detta. Medicinska högriskpatienter sänds direkt vidare till lasarettet
efter kontroll av ansvarig sjuksköterska. Begreppet ”medicinsk högriskpatient”
definieras i det vårdprogram för missbruk som utarbetas på uppdrag av hälsooch sjukvårdsförvaltningen. Vårdprogrammet beräknas vara klart under våren
2001.
Teamet som gör kartläggningar, bedömning och behandlingsplanering består av
dels en fast grupp med socialsekreterare från MVE, alkoholrådgivare från AR
och medarbetare från psykiatriska kliniken. Till teamet knyts också resurser från
primärvården (insatser från aktuell distriktsläkare), psykiatrin (psykiater- och
psykologinsatser) och lasarettet (specialistläkare). Dessa kopplas in när
klientens behov motiverar detta.
Utöver den ”interna” samverkan i teamet skall andra personer ur klientens
professionella och privata nätverk kontaktas vid behov. Kriminalvård,
försäkringskassa, företagshälsovård och AMI är exempel på verksamheter som
kan komma att ta del i planeringen runt klienten. Kontakter med AA och
Länkarna kan aktualiseras genom efterfrågan från enheten.
Ungdomsplatsen
För de ungdomar som tas emot för avgiftning gäller att Individ- och
familjeomsorgen har utredningsskyldighet i samtliga fall. Detta innebär att
arbetet runt ungdomen leds av ansvarig socialsekreterare/ungdomshandläggare.
Teamet runt en ungdom är sammansatt av socialsekreterare från
ungdomshandläggargruppen eller distrikt, ungdomsgruppen, barnkliniken och
BUP.

6.3 Teamavtal
Teamarbetet bygger på ett samverkansavtal mellan IFO, Psykiatriska kliniken,
Lasarettet, primärvården samt VBC. Avtalet skall ange ungefärlig omfattning i
timmar samt kompetens för varje aktuell yrkeskategori. Teamarbetet skall inte
innebära köp av tjänster utan ske inom ramen för överenskommelsen.
Utgångspunkten för detta är att samtliga verksamheter redan idag gör
insatser/avsätter resurser för patientgruppen. Dessa resurser förs nu samman i ett
gemensamt teamarbete.
6.4 Utredningsansvar och myndighetsutövning
LVM-utredningar görs av personalen vid MVE eller respektive socialdistrikt.
Om en patient som kommer till enheten bedöms vara aktuell för en sådan
utredning kopplas MVE/socialdistriktet in direkt. En klient kan vistas på
enheten för avgiftning under beslut om LVM-omhändertagande.
Övrigt utredningsarbete enligt SoL görs också av MVE eller socialdistriktet. En
utredning kan genomföras parallellt med, och med kompletterade insatser från
teamkartläggning.
Ungdomsplatsen
Utredningar enligt § 50, SoL och LVU-utredningarna görs av
ungdomshandläggare/socialsekreterare från IFO. Ungdomen kan vistas på
enheten för avgiftning efter eget/föräldrars samtycke, eller efter beslut om
omedelbart LVU. Det kan också röra sig om inledande vård enligt SoL eller
LVU, som följs av t ex familjehemsvård.
6.5 Medicinskt ansvar
VBC anställer medicinskt ansvarig läkare. Sjuksköterskor arbetar med
delegation från ansvarig läkare. Medicinering vid tillnyktring och avgiftning
bygger på stående ordinationer från ansvarig läkare. Särskilda avvikelser får
göras efter beslut från ansvarig läkare.
6.6 Målgrupp och omfattning
Vuxenverksamheten
Vuxna (20 år eller äldre) med drogmissbruk (alkohol, narkotika, läkemedel,
lösningsmedel eller kombinationer av dessa). I många fall kombineras detta
med sociala problem, psykiska och fysiska besvär eller sjukdomar. En plats
reserveras för ungdomar under 20 år. Arbetsmetoder som bygger på
föräldramedverkan under akutfasen, för motivations- och utredningsarbete,
kräver lokalmässiga resurser.
Behov av tillnyktring bedöms lägst motsvara 1 person/dag, året runt. Behovet
varierar under veckan, med tyngdpunkt på helger. Likaså är behovet av
tillnyktring sannolikt störst under kvällar och nätter. Det är rimligt att förvänta
sig toppar då 5 personer kan komma under samma dygn. Sammantaget bedöms
antalet tillnyktringstillfällen bli 3-400 per år.
Behovet av avgiftning för vuxna gotlänningar uppskattas till ca 200 tillfällen per
år. Det finns skäl att förvänta sig att en verksamhet av detta slag lockar fram ett

återhållet behov, då det länge varit känt att specialistresurser för avgiftning
saknats på Gotland. Inriktningen bör vara att eftersträva öppenvårdsavgiftningar.
Ett riktmärke kan vara att 80% av avgiftningarna skall göras i öppen vård.
Patientens medicinska status, sociala situation och aktuell planering avgör om
öppen eller sluten vård tillämpas. Avgiftning beräknas kräva 2- 10 dagar i
normalfallet. För bensodiazepinavgiftningar krävs längre tider, ofta med
inläggning i början och i avslutningsfas.
Utöver gotlänningar kommer ett antal av VBC:s klienter från andra kommuner
att behöva avgiftning. Antalet uppskattas till ca 40 årligen.
Kartläggning, diagnos/bedömning och behandlingsplanering skall erbjudas
samtliga som besöker avgiftning och tillnyktring. Det kan dock vara frågan om
samma person vid mer än ett tillfälle. Det är heller inte säkert att alla som
tillnyktrar eller avgiftas önskar någon annan hjälp.
Därtill kommer patienter på remiss, med stöd av hälso- och sjukvårdens
vårdprogram, samt från IFO. Företagshälsovården är en tänkbar remitterande
verksamhet. Det är också möjligt att människor med missbruksproblem vänder
sig direkt till enheten. Det är rimligt att vänta sig ytterligare klienter för dessa
insatser. Totala antalet klienter för kartläggning och bedömning kan förväntas
bli ca 300 årligen.
Ungdomsplatsen
Ungdomar under 20 år med drogmissbruk (alkohol, narkotika, läkemedel,
lösningsmedel eller kombinationer av dessa). Ofta kombineras detta med
sociala problem, psykiska och fysiska besvär eller sjukdomar. Arbetet bedrivs i
ett familjeperspektiv och ambitionen är att nå hela familjen redan vid
inskrivning. Individ- och familjeomsorgen omfattas av utredningsskyldighet
enligt §50, SoL då en ungdom läggs in för avgiftning.
Antalet ungdomar som behöver läggas in för avgiftning och utredning beräknas
till 12-15 per år. Ungdomar som behöver tillnyktra p g a alkohol- eller
drogförgiftning skall läggas in på lasarettet och slussas ut via barnkliniken
som tidigare.
6.7 Sekretess, anonymitet och teamsamverkan
Medicinska insatser och sociala utredningar styrs av olika lagstiftning. Även i
samverkande enhet gäller detta förhållande. Det innebär att de medicinska
insatser som görs styrs av Hälso- och sjukvårdslagen och de dokumenteras
enligt regler för denna verksamhet. Sociala utredningar och eventuella
tvångsomhändertaganden på grund av missbruket styrs av Socialtjänstlagen
(SoL), Lagen om vård av missbrukare (LVM) eller Lagen om vård av unga
(LVU). I dessa fall sker dokumentationen enligt de regler som gäller för
socialtjänsten. I de fall någon vänder sig till enheten för enkel rådgivning eller
information behöver inget ärende registreras och ingen journalföring blir aktuell.
I grunden gäller att de olika yrkesgrupperna har sekretess gentemot varandra.
Klienten kan genom sitt medgivande lyfta sekretessen så att teamet kan arbeta

gemensamt med bedömning och planering. Detta fråntar dock inte de
professionella från ansvaret att göra en menprövning i varje enskilt fall inför
eventuellt utbyte av information om klienten.
Ett tydligt informationsblad måste tas fram så att verksamhetens uppdrag och
arbetsformer klargörs för remitterande verksamheter. Varje klient som
remitteras till enheten måste få korrekt information om den enhet hon erbjuds
kontakt med.

7. Befintliga resurser och nya behov
7.1 Resursbehovet utgår ifrån följande förutsättningar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicinsk verksamhet vid tillnyktring och avgiftning kräver sjuksköterska i
tjänst dygnet runt, alla dagar
Verksamhetens art omöjliggör ensamarbete
För samordning av tillnyktring, avgiftning och bedömningsteam, ledning
och externa kontakter krävs verksamhetsledare, företrädesvis med
socionomutbildning
Då samlokalisering till lasarettet, psykiatriska kliniken och kriminalvården
inte visat sig möjlig i nuläget krävs andra lokaler i Visby för såväl
dygnsvård som öppenvård
Tillnyktring och avgiftning måste ske i olika delar av lokalerna, med
möjlighet att stänga dörrar emellan
Ungdomsplatsen måste kunna skiljas av från övriga platser så att den unge
inte måste vistas gemensamt med äldre missbrukare
Eventuellt kan en lokal, lämplig för ändamålet, bli disponibel. Lokalen som
f n används av psykiatriska klinken kommer eventuellt att frigöras efter
pågående verksamhetsutvecklingsarbete.
Med viss ombyggnad bör ovanstående lokal kunna användas för ändamålet

7.2 Preliminärt lokalbehov
Avgiftning:

5 boenderum, dag- och matrum, , provtagningstoalett

Ungdomsplatsen: 1 boenderum, 1 föräldrarum och utrymme för samtal,
möjlighet till avskärmning från vuxenverksamheten
Tillnyktring:

2 patientrum med plats för minst 3 patienter, toalett

Bedömningsteam: konferensrum, 2 – 3 samtalsrum
Gemensamma ytor: undersökningsrum med medicinförvaringsmöjligheter,
personalutrymmen, 2 arbetsrum med sammanlagt tre
arbetsplatser, kök

7.3 Kostnader
7.3.1 Personalkostnader, inkl PO och semesterersättning
1.0 verksamhetsledare, socionom
1,0 sjuksköterska dag x 5,
1,0 undersköterska dag x 5
0,8 sjuksköterska natt x 3
0,8 undersköterska natt x 3
0,25 läkare
Vikariekostnader (ssk + usk)
OB
Handledning
Utbildning

459 tkr
1.954 tkr
1.445 tkr
938 tkr
694 tkr
227 tkr
417 tkr
399 tkr
50 tkr
50 tkr
6.633 tkr

7.3.2 Investeringar
Ombyggnad (gäller psykklinikens lokal)
Möbler och utrustning
Dator och skrivare, inköp av programvara
Inköp och installation av överfallslarm

1.100 tkr
180 tkr
20 tkr
50 tkr
1.350 tkr

7.3.3 Lokal och utrustning, drift
Lokalhyra (efter ombyggnad, gäller psykklinikens lokal)
Kapitalkostnader
Medicin, lab mtrl och sjukv mtrl
Mat, tvätt och hygien
Städning
Tele, ADB abonnemang och adm
Abonnemang överfallslarm

500 tkr
42 tkr
140 tkr
150 tkr
150 tkr
50 tkr
3 tkr
1.035 tkr

7.3.4 Introduktionskostnader
Såväl enhetens fasta personal som bedömningsteamet behöver en
introduktionstid med viss gemensam fortbildning. Kontakter har tagits med
länsstyrelsen och Mål 3-kansliet angående möjligheterna att söka externa bidrag.
Summa driftskostnader

7.668 tkr

Summa investeringar

1.350 tkr

7.4 Omfördelning av befintliga resurser
7.4.1 Resurser till avgiftning och tillnyktring
VBC för över det redan beviljade anslaget för avgiftning , 1,6 miljoner kr. Därtill
761 tkr av befintliga resurser (motsvarande 1.0 sjuksköterska, 1,0 undersköterska
och 4 veckotim läkare). VBC räknar även med en intäkt till verksamheten om
240 tkr för fastlandsklienter i avgiftning. Totalt ca 2,6 miljoner kr. Därtill deltar
VBC med enhetens personal i bedömningsteamet.
IFO/VVF för över 600 tkr av befintliga resurser som motiveras av beräknat
minskade kostnader för missbrukarvård. Därtill deltar personal i
bedömningsteamet.
Psykiatrin. Enligt verksamhetschefen för psykiatrin medverkar kliniken vid/i
avgiftningsarbetet för de personer som bedöms vara i behov av klinikens vård.
Härutöver kan specialistläkare från psykiatriska kliniken knytas till
verksamheten ett antal timmar per vecka.
Övriga resurser som idag används för avgiftning inom psykiatrin, vilket
motsvarar, två till tre vårdplatser, synes inte kunna ställas till den nya enhetens
förfogande. Skälet till detta är bemanningstekniska frågor, avgiftningsarbetet är
en liten del av psykiatriska klinikens samlade arbete.
Lasarettet medverkar genom att verksamheten utan kostnad kopplas till
medicinklinikens bakjour på jourtid. Därutöver kommer fortsättningsvis de
patienter som behöver intensivvård p g a skador eller förgiftning i samband med
berusning att omhändertas på lasarettet för akutvård.
Summa medel som omdisponeras till tillnyktring och avgiftning 3.200 tkr
7.4.2 Teammedverkan
IFO/VVF bidrar till bedömningsteamet med en till två medarbetare vardera från
AR och MVE. Psykkliniken bidrar med en till två medarbetare. Därtill skall
specialist (psykiater/psykolog) kallas in efter remiss från teamet. VBC ingår
genom den nya verksamhetens personal (verksamhetsledare och sjuksköterska).
Primärvården bidrar redan idag med 2 veckotimmar läkare till
missbrukarvården, något som bedöms kunna överföras till den nya
verksamheten. Medverkan i teamarbetet sker helt inom befintliga resursramar.
För ungdomsplatsen gäller att teamarbetet leds av socialsekreterre/ungdomshandläggare från IFO, i samverkan med Ungdomsgruppen och Barnkliniken.
BUP förutsätts medverka vid behov.

7.4.3 Behov av resurstillskott
Medel som krävs för uppbyggnad av en samlad enhet för tillnyktring, avgiftning
och bedömning
Summa behov av resurstillskott

4.518 tkr

Möjliga intäkter
Patientavgifter enligt sjukvårdens taxa för öppen och sluten vård är möjliga.
Man bör överväga tänkbara nackdelar med ett sådant system, som t ex att
avgifter har en avskräckande effekt på människor med missbruksproblem. Man
vet också av erfarenhet från sjukvården att det kan vara svårt att få in avgifter
från vissa patienter, främst missbrukare med större sociala problem. Intäkter
kräver administration som med ledning av hälso- och sjukvårdens erfarenheter
inte motsvarar förväntad utdelning i den aktuella patientgruppen. Årlig möjlig
intäkt beräknas inte överstiga ca 175 tkr. Utredningen föreslår mot bakgrund av
patientgruppens karaktär, hälso- och sjukvårdens erfarenheter och intäktens
storlek att patientavgifter inte tillämpas i den nya verksamheten.
8. Missbruk kostar – för individ och samhälle
Att missbruk och beroende drar med sig stora kostnader, både ekonomiskt och
mänskligt, är uppenbart. I en aktuell kunskapsöversikt från CUS anges den
samhällsekonomiska kostnaden för enbart alkoholmissbruket till mellan 2 och 8
procent av BNP. (Berglund m fl, 2000) Det handlar om kostnader för vård och
behandling, minskad produktivitet, kriminalitet, trafikolyckor och sociala
problem. Den största kostnaden beror på produktivitetsminskning. Ca 10-20
procent av kostnaderna har bedömts vara vård och behandling. För
narkotikamissbruk kommer sannolikt kostnaderna för kriminalitet att vara
betydligt större, liksom för sociala problem.
Det finns betydande svårigheter att beräkna de verkliga kostnaderna för
kommuner och landsting. Inom sjukvården är det ett allmänt diskuterat faktum
att missbruksdiagnoser långt ifrån alltid skrivs in i journaler. Man kan alltså
räkna med en betydande underregistrering av andelen sjukvård som betingats av
missbruk. Inom socialtjänsten är en stor del av utgifterna orsakade av
institutionsvård och familjehemsvård. Men därutöver har man stora kostnader
för ekonomiskt bistånd, familjeproblem och ungdomsproblem vilket kan vara
knutet till ett ännu okänt missbruk.
9. Två människors egna erfarenheter
9.1 Klientintervjuer för att beskriva kostnadsfördelning
För att om möjligt åskådliggöra något av de kostnader som missbruket genererar
för Gotlands kommun har vi valt att utgå ifrån två verkliga livsöden. En man

och en kvinna har generöst delat med sig av sina erfarenheter och minnen för att
hjälpa oss med detta. De har även givit sina skriftliga tillstånd för att vi skulle
kunna hämta in uppgifter från myndigheter om kostnader för insatser för dessa
två personer.
Det visade sig vara svårt att få uppgifter från den tio-årsperiod vi först riktade in
oss på. Olika myndigheter arkiverar handlingar med olika tidsregler. Därför har
vi till sist valt att fokusera på tiden 1990 – 1996. Af:s kostnader gäller emellertid
perioden 1993 – 2000 och redovisas därför ej i diagram.
9.1.1 ”Han”
Denna man som idag är ca 50 år började dricka alkohol i 13-årsåldern. När han
gjorde lumpen drack han regelbundet och mötte då också de första reaktionerna,
som t ex kompaniförbud p g a fylla. Under tidigt 80-tal fick han för första
gången bensodiazepiner, något som utvecklades till ett omfattande missbruk.
Vid mitten av 1970-talet gjorde han sin första avgiftning vid psykkliniken. Han
uppskattar att han gjort minst ett 50-tal avgiftningar under ca 20 års tid. Förutom
besök vid vårdcentral har han vid ett flertal tillfällen vårdats vid lasarettet för
alkohol- och tablettförgiftningar, skador och sjukdomar orsakade av hans
missbruk. Han har fått institutionsvård för sitt missbruk, dels på fastlandet och
dels på Gotland. Han har försörjt sig omväxlande genom arbetsmarknadsinsatser
och socialbidrag.
1995 drack han för sista gången och är idag nykter och deltar aktivt i AA:s
möten. Hustru och barn har deltagit i anhöriggrupper vid AR. Familjen ser idag
framtiden an med ny livsglädje.
Summa kostnader för socialtjänstens insatser, psykiatrin primärvård,
lasarettsvård och försäkringskassa under perioden är 910 964 kr. Ca 895 000 kr
av detta gäller åren 1990 – 1994, d v s under de sista aktiva missbrukaråren.
Arbetsförmedlingen redovisar totalkostnad 480 000 kr exklusive A-kassa för
åren 1993 - 2000. Kostnader för polisens insatser saknas.
9.1.2 ”Hon”
Historien började med en missbrukande förälder under uppväxten. I 12-årsåldern
fick flickan diagnosen anorexia nervosa vid BUP. Vid 13 år började hon dricka
alkohol på helgerna på ett destruktivt sätt. Hon hankade sig fram genom
grundskolan med någorlunda hyggliga betyg och flyttade vid 15 år hemifrån för
att börja på Säveskolan. Under hela gymnasietiden skolkade hon mycket och
drack rejält på helgerna.
Efter gymnasiet började hon arbeta. Hon fortsatte att dricka kraftigare och
kraftigare men fortfarande mest på helgerna. Hon omhändertogs från och till av
polisen och gjorde också de första avgiftningarna vid psykiatriska kliniken. Hon
började röka hasch och drogade nu inte bara på helgerna utan också mitt i

veckan. En rattfylla ledde till skyddstillsyn. Försörjningen stod huvudsakligen
hennes mamma för.
Hon omhändertogs med tvång vid två tillfällen och placerades på VBC. Under
institutionsvistelserna och delar av mellanliggande tid erhöll hon sjukpenning.
Hon har också erhållit arbetsmarknadsinsatser och haft lönebidragsanställning.
Efter några stormiga år då hon levde tillsammans med en man som
misshandlade henne gjorde hon en längre tids behandling på VBC. Efter ett kort
avbrott avslutade hon behandlingen enligt plan och tog kontakt med AA. Hon
har regelbunden kontakt med dem och har också valt att ha enskilda samtal vid
AR. Hon lever idag med en ny man och små barn. Familjen vågar känna hopp
inför framtiden.
Total kostnad för socialtjänst, psykiatri och försäkringskassa under perioden är
831 879 kr. Av detta är 821 344 kostnader för år 1992 - 1996, d v s från och med
det år hon förlorade sitt arbete p g a missbruket. Arbetsförmedlingen redovisar
en totalkostnad om 1 069 549 kr för insatser 1993 – 2000, exklusive A-kassa.
Kriminalvården hade kostnader om 37 600 kr under 1993 - 1994. Kostnader för
polisens insatser saknas.

Diagram 1: Sammanlagda kostnader för socialtjänst, sjukvård, kriminalvård och
försäkringskassa år 1990 – 1996, ”han” respektive ”hon” (Af:s siffror gäller
annan tidsperiod och ingår ej)
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Diagram 2: Kostnadsandelar 1990 - 1996 fördelat efter vårdgivare, han
(AF:s kostnader redovisas för annan tidsperiod och ingår ej i diagrammet)
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Diagram 3: kostnadsandelar 1990 - 1996 fördelat efter vårdgivare, hon
(AF:s kostnader redovisas för annan tidsperiod och ingår ej i diagrammet)
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9.1.3 Vad lär vi av detta?
I bägge fallen visar det sig att socialtjänstens kostnader för sluten vård är de
enskilt största kommunala utgiftsposterna. Dessa kostnader har en topp året före
nykterhet hos bägge de intervjuade personerna, dvs nykterheten följde i tid på en
vistelse på behandlingshem. Det framgår dock av bägge berättelserna att
somatisk och psykiatrisk sjukvård haft kostnader för insatser under hela
perioden. Arbetsförmedlingen har redovisat stora kostnader för perioden 1993 –
2000, dock inte uppdelat per år. Det framgår att kostnader för
arbetsrehabilitering fortsätter även efter det att missbruket upphört. Ett rimligt
antagande är att dessa insatser ger ett bättre resultat när klienten återerövrat ett
nyktert liv.
Det är naturligtvis omöjligt att säga något om hur effektiv behandlingen hade
blivit i just dessa människors liv om insatserna koordinerats så som föreslås i
denna utredning. Bägge personerna berättar dock om hur de vid olika tillfällen
erhållit vård utan att deras missbruksproblem utretts eller diskuterats på allvar.
Det ger underlag för ett rimligt antagande att sammanhållna tvärprofessionella
bedömningar med specialistkompetens om missbruksproblem är till gagn i såväl
mänskligt som ekonomiskt hänseende. En i dagarna avslutad studie om utfallet
av placering på behandlingshem för vuxna missbrukare som gjorts av Individoch familjeomsorgen i Visby pekar på nödvändigheten av timing mellan
klientens missbrukssituation, hälsotillstånd och sociala situation liksom
motivation och val av insats. Ett klart vetenskapligt stöd för värdet av grundliga
tvärprofessionella kartläggningar och matchning av individuella
behandlingslösningar finns (se vidare nedan under begrepp och definitioner).
10. Begrepp och definitioner
10.1 Definitioner av missbruksproblem
Det finns idag inom sjukvården två huvudgrenar två system för klassifikation av
sjukdomar och skador. Det är ICD-10 som används inom den somatiska vården
och DSM-IV inom psykiatrin. Dessa innehåller definitioner av ett antal
undergrupper av alkoholrelaterade problem. Kommunens olika verksamheter
använder sig av bägge dessa system. För den intresserade hänvisar vi till CUS:s
översikt "Behandling av alkoholproblem" (Berglund m fl, 2000) för en grundlig
genomgång av begreppen.
10.2 Tillnyktring
Tillnyktring är ett tillstånd som varar då en människa övergår från akut rus till
nykterhet. Det är i denna fas som allvarliga medicinska komplikationer, vissa
livshotande, kan tillstöta. I huvudsak handlar det om vårdtider kring ett dygn.
Långt ifrån alla missbrukare behöver hjälp i denna fas - många klarar det
hemma.
10.3 Avgiftning
Efter långvarigt och kraftigt missbruk kan människor behöva hjälp med
abstinensbehandling då drogen går ur kroppen. Detta kan gälla vi alla former av
missbruk, såväl alkohol som andra droger. Viss medicinering kan behövas,

liksom provtagning, samtalskontakt och tillsyn. Heldygnsvård kan vara
nödvändigt för vissa medan andra klarar en avgiftning i öppen vård. För alkohol
kan en avgiftning i de flesta fall genomföras på ca en vecka medan
bensodiazepiner kan kräva betydligt längre tid.
10.4 Kartläggning
Människor med missbruksproblem söker ofta hjälp för annat än missbruket i
verksamheter som inte är specialiserade på missbruksproblem. Att i denna
generella vård kunna göra enkla kartläggningar eller screening är viktigt för att
finna de som behöver hjälp med en mer fullständig missbruksbedömning. För
syftet finns ett flertal enkla hjälpmedel, frågeinstrument som med några få
frågor ger en anvisning om problemtyp. Provtagning inom sjukvården kan vara
ett värdefullt bidrag som kan bidra till att väcka motivation till ytterligare hjälp.
Kartläggningsarbete i den nya verksamhet som utredningen förelår består av
fördjupade frågor avsedda att ge underlag för bedömning av missbruk och
beroende samt väsentliga faktorer knutna till detta. Vidare planeras kartläggning
av psykiska problem inklusive personlighetsstörningar liksom av klientens
motivation till förändring.
10.5 Bedömning
För att kunna erbjuda en människa rätt hjälp vid missbruksproblem krävs
systematiskt genomförda bedömningar. Dessa måste kunna täcka in såväl
sociala, psykologiska, psykiatriska som medicinska variabler. Självklart krävs
dessutom bedömning av missbrukets svårighetsgrad och eventuellt beroende. Ett
familje- och nätverksperspektiv är viktigt, både vid mötet med unga och vuxna
med missbruksproblem. Med denna definition kräver bedömning
tvärprofessionellt samarbete då ingen yrkesgrupp kan förväntas behärska hela
detta fält.
10.6 Diagnos
Inom sjukvården, både den psykiatriska och den somatiska, ställs diagnoser av
läkare sedan symtom identifierats. Även om både psykiatrin och den somatiska
vården har diagnoskriterier för missbruk och beroende ställs dessa diagnoser
förhållandevis sällan. Skäl som nämnts under utredningen är hänsyn till
patienten och läkares osäkerhet. Dock är det ett faktum att människor med
missbruksproblem konsumerar sjukvård i stor utsträckning, liksom att
sjukdomar och olycksfall ofta blir följden av en längre tids missbruk. I vissa fall
kan missbruket ha börjat som ett sätt att självmedicinera för värk eller ångest.
Klart är att det i bedömningsskedet måste finna kompetens att ställa riktiga
diagnoser av såväl somatiska som psykiatriska tillstånd vilka hänger samman
med missbruket.
10.7 Matchning
Matchning är ett begrepp som varit föremål för omfattande forskning under
senare år. Den grundläggande frågan formulerades så här av Gordon Paul,
psykoterapiforskare, 1967:

”Vilken behandling, av vem är mest effektiv för denna individ med detta
specifika problem och under vilka villkor?”
(Citerad i Melin och Näsholm, 1998)
Den svenske forskaren Lars Lindström redovisade fyra fördelar med matchad
behandling i sin doktorsavhandling (1986)
•
•
•
•

risken för val av fel behandlingsmetod minskar
valet av kontrollerat drickande kontra helnykterhet underlättas
matchning ger besked om öppenvård/slutenvård
matchning förutsäger grad av struktur i behandlingen.

Psykologen och forskaren Mc Lellan anger 20 % bättre behandlingsresultat om
man matchar behandling till klientens missbruk, medicinska, sociala och
psykiska problem. (Redovisas i Melin och Näsholm, 1998) Speciellt betonar Mc
Lellan betydelsen av matchning i förhållande till klientens psykiska faktorer,
grad av symtom och problem. I en kunskapsöversikt från centrum för
utvärdering av socialt arbete, CUS, redovisas ett stort antal studier som alla
visar på värdet av matchning. Man sammanfattar det med att matchning
föreutsätter ett systematisk och integrerat bedömningsarbete av bedömare med
kompetens inom missbruksområdet, sociala, medicinska, psykiatriska och
psykologiska faktorer. Vidare krävs ett utbud av olika väldokumenterade
behandlingsinsatser som kan användas för olika individuella behov. Till sist
behövs kompetenta behandlare och en möjlighet för klienten att kunna påverka
val av behandling.
(Berglund m fl, 2000)
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GNV § 27 Missbrukarvårdskedja på Gotland
•
•

VN 2000/0409-86
GNV/AU 2001-03-12 § 17

Birgit Thomsson redogör för utredningen om missbrukarvårdskedja på
Gotland.
Förslag
•

Gotlands norra vårdnämnd stödjer föreliggande förslag och ser det som
angeläget att man inom Gotlands kommun får till stånd en hel vårdkedja
inom missbrukarvården. Av största vikt är också en ansvarsfördelning
mellan Socialtjänst och Hälso- och sjukvård med Västerby behandlingscenter som huvudman.
Då det saknas specialenhet för tillnyktring är det nödvändigt med resurstillskott för den nya verksamheten då medel idag saknas inom vårdnämndernas verksamhet liksom inom den somatiska och psykiatriska verksamheten.

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL VÅRDNÄMNDEN
Avge föreliggande förslag som remissyttrande.
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
Vårdnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutet meddelas
IfO, VVF

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Gotlands Södra Vårdnämnd

28 mars 2001

GSV § 19
Yttrande över utredning om missbrukarvårdskedja på Gotland
•
•

Dnr VN 2001/0065-85
GSV/Au-A § 17, 2001-03-14

Ärendebeskrivning
På kommunstyrelsens uppdrag har Visby vårdnämnd sammanställt ett förslag till hur
missbruksvård skall bedrivas på Gotland:
Utredningen föreslår att en ny verksamhet med Västerby behandlingscenter som huvudman
startar i Visby med följande uppdrag:
• Att ansvara för och erbjuda tillnyktring i de fall inte patientens medicinska status kräver
lasarettsvård.
• Att hålla motiverande samtal samt erbjuda avgiftning i såväl öppen som sluten vård.
• Att göra kartläggningar, diagnoser och bedömningar av beroendeproblematik och därtill
knutna somatiska och psykiatriska problem. Dessa insatser skall leda fram till adekvata
vårdhänvisningar.
• Att följa upp de vårdhänvisningar som görs så att resultatet kan utvärderas.
• Att erbjuda en avgiftningsplats för ungdomar under 20 år med möjlighet att ta emot
föräldrar tillsammans med ungdomen i en akutfas.
I det alkohol- och drogpolitiska programmet finns målet att kommunen skall erbjuda hjälp vid
alkohol- och drogproblem, inklusive anhörigstöd och då i form av en vårdkedja.
I förvaltningens förslag till yttrande över utredningen så stöder man föreliggande förslag om
en sammanhållen vårdkedja för missbruksvård på Gotland.

Arbetsutskottets förslag till vårdnämnden
1.

Gotlands södra vårdnämnd stöder föreliggande förslag om en
sammanhållen vårdkedja för missbruksvård på Gotland. Då det idag
saknas resurser för avgiftning och tillnyktring behöver nya resurser
tillskapas för att tillgodose detta behov. Förslaget ger också
möjligheter till samverkan och en tydligare ansvarsfördelning mellan
socialtjänst, somatiska och psykiatriska vården

2.

Förvaltningens förslag till yttrande avges till Visby vårdnämnd som
vårdnämndens yttrande i ärendet.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Gotlands Södra Vårdnämnd

28 mars 2001

Forts GSV § 19

Ärendet upptas för vårdnämndens behandling.
Vårdnämnden diskuterar förslaget och framhåller att man även bör beakta behovet av
administrativa resurser i den nya verksamheten.

Vårdnämndens beslut

1.

Gotlands södra vårdnämnd stöder föreliggande förslag om en sammanhållen
vårdkedja för missbruksvård på Gotland. Då det idag saknas resurser för
avgiftning och tillnyktring behöver nya resurser tillskapas för att tillgodose
detta behov. Förslaget ger också möjligheter till samverkan och en tydligare
ansvarsfördelning mellan socialtjänst, somatiska och psykiatriska vården

2.

Förvaltningens förslag till yttrande avges till Visby vårdnämnd
som vårdnämndens yttrande i ärendet.

3.

Gotlands södra vårdnämnd vill också påtala att behovet av
administrativa resurser i den nya verksamheten ska beaktas.

___
Protokollsutdrag:
Visby vårdnämnd
Gotlands norra vårdnämnd
Eva Bülow, IFO
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HSN § 72. Missbrukarvårdutredningen
• hs 2000/0051 Missbrukarvårdutredningen

HSN § 72 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar ställa sig bakom utredningens förslag
att starta en ny verksamhet för missbrukarvård med en samlad enhet för tillnyktring, avgiftning och bedömning.
Förvaltningen får i uppdrag att belysa möjliga omdisponeringar av resurser till
missbrukarvårdenheten.
Bakgrund: HSN au 26 februari 2001 § 50.
Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att ställa sig
bakom utredningens förslag att starta en ny verksamhet för missbrukarvård,
förutom ”förslaget bygger på omdisponering av befintliga medel från ....” vilket behöver ytterligare utredning.
Efter uppföljning av kommunens alkohol- och drogpolitiska program år 2000
gav kommunstyrelsen i uppdrag till Visby vårdnämnd att ”tillsammans med
berörda nämnder/styrelser till höstens budgetberedning redovisa möjligheterna
att tillskapa en vårdkedja inklusive tillnyktring och avgiftning samt ett kommungemensamt system för kartläggning, diagnos och vårdhänvisning”.
En styrgrupp på ledningsnivå med representanter för psykiatri, lasarett, primärvård, Västerby behandlingscenter samt individ och familjeomsorgen har bearbetat förslaget.
Utredningens förslag
Utredningen föreslår att en ny verksamhet startar i Visby med följande uppdrag:
- Att ansvara för och erbjuda tillnyktring i de fall inte patientens medicinska
status kräver lasarettsvård.
- Att hålla motiverande samtal samt erbjuda avgiftning i såväl öppen som sluten vård.
- Att göra kartläggningar, diagnoser och bedömningar av beroendeproblematik
och därtill knutna somatiska och psykiatriska problem. Dessa insatser skall
leda fram till adekvata vårdhänvisningar.
- Att följa upp de vårdhänvisningar som görs så att resultatet kan utvärderas.
- Att erbjuda en avgiftningsplats för ungdomar under 20 år med möjlighet att ta
emot föräldrar tillsammans med ungdomen i en akutfas.
Efter överläggningar med den somatiska och psykiatriska sjukvårdens representanter föreslås att Västerby behandlingscenter blir huvudman, i samverkan
med individ- och familjeomsorgen och hälso- och sjukvården. En samordningsgrupp på ledningsnivå inrättas med representanter för psykiatri, somatisk
vård samt individ- och familjeomsorg. Verksamheten bemannas av personal
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under Västerby behandlingscenters huvudmannaskap för tillnyktring och avgiftningsarbetet samtidigt som ett bedömningsteam med medarbetare från
missbrukarvårdsenheten, alkoholrådgivningen och psykiatriska kliniken knyts
till enheten. Syftet med teamet är att säkra tvärprofessionell kompetens i arbetet med kartläggning, diagnoser och bedömningar.
Förslaget bygger på omdisponering av befintliga medel från Visby vårdnämnd,
hälso- och sjukvårdsnämnden och Västerby behandlingscenter, 3 200 tusen
kronor. Därtill behövs resurstillskott för investeringar 1 350 tusen kronor och
för drift 4 518 tusen kronor.

delges vårdförvaltning Visby och kommunstyrelsen
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GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd

2001-04-19

VVN § 63

Dnr VN2000/0409 86

VVN § 6, 01-02-14

Utredning om missbrukarvårdskedja på Gotland
Vårdnämnden beslutade 2001-02-14 att överlämna utredning och förslag till ny
verksamhet i rubricerade ärende till berörda nämnder och myndigheter för yttrande
senast den 30 mars 2001 varefter ärendet skulle upptas för behandling vid
vårdnämndens sammanträde i april.
Yttranden har inkommit från samtliga remissinstanser:
Polismyndigheten på Gotland
Kriminalvården
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Gotlands södra vårdnämnd
Gotlands norra vårdnämnd
Västerby behandlingscenter
Samtliga remissinstanser tillstyrker förslaget.
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med
utredningens förslag att en ny verksamhet med Västerby behandlingscenter som
huvudman startar i Visby.
_____

Protokollsutdrag:
Kommunfullmäktige
VOS-enheten
Chef IFO Lena Gustafsson
Västerby behandlingscenter
Ekonomichef Anne-Marie Brinkborg
Samtliga remissinstanser
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd

2001-02-14

VVN § 6

Dnr VN2000/0409 86

Utredning om missbrukarvårdskedja på Gotland
Efter uppföljning av kommunens alkohol- och drogpolitiska program år 2000 gav
kommunstyrelsen Visby vårdnämnd i uppdrag (KS § 236/2000) att tillsammans
med berörda nämnder/styrelser redovisa möjligheterna att tillskapa en vårdkedja
inklusive tillnyktring och avgiftning samt ett kommungemensamt system för
kartläggning, diagnos och vårdhänvisning.
Utredningsarbetet har genomförts under perioden 2000-09-15 -- 2001-01-15.
Socionom och folkhälsosekreterare Lisa Stark har arbetat med utredningen. En
styrgrupp på ledningsnivå med representanter för psykiatri, lasarett, primärvård,
Västerby behandlingscenter samt individ- och familjeomsorgen har bearbetat
förslaget. Utredningen anses väl förankrad hos berörda myndigheter och
förvaltningar.
Utredningen föreslår att en ny verksamhet med Västerby behandlingscenter som
huvudman startar i Visby med följande uppdrag.
• Att ansvar för och erbjuda tillnyktring i de fall inte patientens medicinska status
kräver lasarettsvård.
• Att hålla motiverande samtal samt erbjuda avgiftning i såväl öppen som sluten
vård.
• Att göra kartläggningar, diagnoser och bedömningar av beroendeproblematik
och därtill knutna somatiska och psykiatriska problem.
Dessa insatser skall leda fram till adekvata vårdhänvisningar.
• Att följa upp de vårdhänvisningar som görs, så att resultatet kan utvärderas.
• Att erbjuda en avgiftningsplats för ungdomar under 20 år med möjlighet att ta
emot föräldrar tillsammans med ungdomen i en akutfas.
Förslag
Visby vårdnämnd överlämnar föreliggande utredning och förslag till ny verksamhet
till berörda nämnder och myndigheter för yttrande senast den 30 mars 2001,
varefter ärendet återupptas för behandling vid vårdnämndens sammanträde den
18 april.
_____
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
Nämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
_____

Protokollsutdrag: Chef IFO Lena Gustafsson Hälso- och sjukvårdsnämnden, Gotlands norra
vårdnämnd, Gotlands södra vårdnämnd, Västerby Behandlingscenter
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GOTLANDS KOMMUN
STYRELSEN FÖR VÄSTERBY
BEHANDLINGSCENTER

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2001-03-20

69

§ 33
Remiss "Utredning om missbrukarvårdskedjan på Gotland"
Stigh Wessman föredrager ärendet. I utredningen läggs förslag på omfördelning av befintliga
resurser. VBC har erhållit ett engångsanslag på 1,6 miljoner för drift av befintlig avgiftningsenhet i Burgsvik. VBC har i en särskild inlaga framhållit att ytterligare 500 000 kr krävs för driften.
Huruvida kommunstyrelsen framdeles ställer ovan redovisad medel till förfogande för förslagen
verksamhet är oklart. De 240 000 kr som redovisats som intäkt för fastlandspatienter är beroende
på om avtal kan tecknas med sjukvårdshuvudmannen i Stockholms län eller i samband med
tecknande av vårdavtal.
Personal. I utredningen saknas administrativ personal. Vidare föreslås att en tjänst som undersköterska byts mot en tjänst som utredare/motivatör.
Om föreliggande utredningsförslag genomföres innebär detta minskade samhällskostnader och
onödigt lidande. Hur en omdisponering av befintliga resurser bör ske är en frågeställning som
måste ses utifrån målgruppens tidigare belastning av vårdapparten.
Beslut
1. Västerby Behandlingscenter tillstyrker i princip förslaget och dess lokalisering till Visby.
2. Förvaltningschefen och presidiet får i uppdrag att utarbeta yttrande till Visby vårdförvaltning

Lena Gustafsson
Individ- och familjeomsorg
Visby vårdförvaltning

Yttrande över översänd ”Utredning om missbrukarvårdskedja på
Gotland”
Västerby behandlingscenter har givits möjlighet att yttra sig över utredningen om missbrukarvårdskedjan på Gotland. Visby vårdnämnd har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder/ styrelser redovisa ett förslag till lösning genom tillskapande av
en vårdkedja inkluderande tillnyktring, avgiftning samt ett gemensamt system för kartläggning, diagnos och vårdhänvisning.
Utredningen har genomförts av Lisa Stark. Till sin hjälp har hon haft en styrgrupp bestående
av representanter för psykiatri, lasarett, primärvård, Västerby behandlingscenter samt IOF–
personal från vårdförvaltningarna.
Visby vårdnämnd kommer att behandla ärendet för slutligt ställningstagande vid vårdnämndens sammanträde 18 april 2001
Upplevda brister i kommunens utbud av tjänster för medborgare som söker hjälp för sina
drogproblem har visat sig vid uppföljningen av kommunens alkohol- och drogpolitiska program.
Målen är ofullständigt uppfyllda. Brister i vårdkedjan upplevs i första hand föreligga i de nuvarande avgiftningsresurserna och att polismyndigheten saknar tillräcklig medicinsk kompetens vid omhändertagande av berusade personer för tillnyktring.

Synpunkter på förslaget.
Västerby Behandlingscenter tillstyrker i princip förslaget och dess lokalisering till Visby.
Med föreslagen organisation betonar man även den sociala dimensionen i verksamheten. Det
är betydelsefullt att samtliga inlagda patienter utöver tillnyktring och avgiftning genomgår en
utredningsfas med kartläggningar, tester och diagnoser för att få en adekvat vårdhänvisning.
Argument finns för att förlägga tillnyktringen till lasarettets lokaler, men bristen på tillgängliga utrymmen omöjliggör denna lösning.
Ett tungt vägande skäl för utredningens förslag till lösning är den lokal- och personalmässiga
samverkan kring här aktuell målgrupp som uppstår när personal med olika kompetenser förs
samman.
En grupp klienter med sk dubbla diagnoser har här möjligheter att utredas på ett bättre sätt.
Utredningen föreslår tre tillnyktringsplatser, fem avgiftningsplatser samt en avgiftningsplats
för ungdomar. Vi föreslås dessutom att ytterligare tre utredningsplatser tillkommer. De personella resurserna finns och behovet av utredningsplatser bedöms som omfattande.

Hoburgsvägen 41, 620 10 BURGSVIK.
E-post vasterby@gotland.mail.telia.com
Telefon 0498-20 49 00, Telefax 0498-20 49 06

Verksamheten bygger på samverkan av personal från olika förvaltningar kring aktuell målgrupp och personalresurser skall ställas till förfogande från olika förvaltningar. I utredningen
talas om teamavtal mellan psykiatriska kliniken, IFO, lasarettet, primärvården och Västerby.
En överenskommelse skall utformas och något köp av tjänster skall inte förekomma mellan
förvaltningarna, vilket är bra då alternativet med köp och sälj av tjänster skulle medföra en
omfattande administration och internfakturering. Processägaren ( enhetschefen) måste dock
känna tryggheten i att de personer som ingår i det konsultativa utredningsteamet har givits sådana tidsramar av respektive förvaltning att de på ett fullgott sätt kan utföra sina arbetsuppgifter.
Teamet kommer att bestå av dels en fast grupp dels av ett antal specialister såsom t ex psykologer och läkare med olika specialkompetens.
Västerby vill dock betona betydelsen av att ett bindande avtal mellan förvaltningarna tecknas
om samarbetsvillkoren vid aktuell enhet.
Samverkan kommer också att ha betydelse för arbetet med patientens professionella och privata nätverk. Här kan nämnas kriminalvård, försäkringskassa, företagshälsovård, AMI men
även länkrörelser och andra för patienten viktiga personer.
För att lyckas väl bör forskarkompetens knytas till verksamheten för att bl a hjälpa till med
kompetensutvecklingen av personalen och att verksamheten utvärderas på ett vetenskapligt
korrekt sätt.
Inom kommun behövs en informationplats dit allmänheten kan vända med frågor om narkotika, preparatkännedom och vilka psykofarmaka som är narkotikaklassat. Enheten kommer att
ha god kännedom om dessa preparat.
Personalbehoven.
Behoven av tillnyktringsresurser bedöms vara störst på helger och tyvärr även kvällar och
nätter. Beläggningen blir säkerligen ojämn med toppar vissa storhelger vilket kan vara svårt
att möta personellt. Verksamheten kräver stor flexibilitet av personalen.
Västerby behandlingscenter föreslås som huvudman. Med tanke på att Västerby under året
kommer att bygga upp och driva en avgiftningsenhet och att personalgruppen här kan utgöra
ett embryo i föreslagen organisation synes förslaget bra.
Föreslagen personalstat behöver kompletteras med en administrativ tjänst som svarar för telefonservice, personaladministration, information, utskrift av läkarjournaler och annan dokumentation.
Den i förslaget nämnda befattningen som samordnare bör vara en befattning med ledningsansvar och fungera som enhetschef.
Antalet föreslagna konsultativa läkartimmar är för få och bör räknas upp till 20 tim/ veckan.
Grundutbildningen och kompetensen för personalen som anställs är betydelsefull sålunda förslås att skötare/undersköterskor med dubbla kompetenser anställs.
En av de föreslagna undersköterskebefattningar på dagtid bör göras om till en utredare/motivatörstjänst.
Omfördelning av resurser.
I utredningen läggs förslag på omfördelning av befintliga resurser VBC har erhållit ett engångsanslag på 1,6 miljoner för drift av befintlig avgiftningsenhet i Burgsvik. VBC har i en
särskild inlaga framhållit att ytterligare 500 000 kr krävs för driften. Huruvida kommunstyrelsen framdeles ställer ovan redovisade medel till förfogande för föreslagen verksamhet är
oklart. De 240 000 kr som redovisats som intäkt för fastlandspatienter är beroende på om avtal
kan tecknas med sjukvårdshuvudmannen i Stockholms län eller i samband med tecknande av

vårdavtal. Dessa medel är avsedda för att finansiera tjänsterna som sjuksköterska, undersköterska och motivatör/ utredare i utredningens förslag.
Om föreliggande utredningsförslag genomföres innebär detta minskade samhällskostnader och
onödigt lidande. Hur en omdisponering av befintliga resurser bör ske är en frågeställning som
måste ses utifrån målgruppens tidigare belastning av vårdapparaten.
Lokaler
Lokalerna bör ligga centralt i relation till lasarettet och utökas med ytterligare tre boenderum
för utredningsfunktionen.
Psykiatrins lokaler Piren hade nämnts som lämplig lokalisering. Dessa lokalers närhet till Gesällgården skapar vissa möjligheter till samarbete.
Mat, tvätt och hygienartiklar är kostnadsmässigt för lågt kalkylerat . Vårt förslag är ca
550 000 kr (10 platser). Städning kan utföras av ordinarie personal tillsammans med inlagda
patienter. Behov finns dock av storstädningar höst och vår. Förslaget är 100 tkr överföres till
mat, tvätt m m.
Om utredningens intentioner genomförs kommer gotländsk missbrukarvård att få en kvalitativ
förbättring. Möjligheter att följa upp och utvärdera insatser samt knyta upp vårdgivare för
speciella insatser blir möjligt. På sikt kommer kunskapen på såväl individnivå som populationen i stort att öka om föreslagen organisation får möjlighet att fungera över en längre tidsrymd.
Sammanfattning
Styrelsen för Västerby Behandlingscenter tillstyrker i princip utredningens förslag med följande ändringar och tillägg:
• Att det engångsanslag på 1,6 miljoner för år 2001 som Västerby erhållit för driften av en
avgiftningsenhet i Burgsvik även fortsättningsvis beviljas samt det tilläggsanslag som begärts på 500tkr,
• Att ytterligare tre utredningsplatser tillkommer,
• Att bindande samarbetsavtal upprättas mellan förvaltningarna angående utredningsfunktionen,
• Att personalstaten kompletteras med en administrativ befattning ansvarig för information-,
personalfrågor och dokumentation,
• Att en av de föreslagna underskötersketjänsterna förändras till en befattning som utredare/
motivatör,
• Att antalet läkartimmar utökas till 20 tim/veckan,
• Att enheten svarar för Västerbys behov av medicinska tjänster,
• Att enheten svarar för information om narkotiska preparat till allmänheten,
• Att anslaget för kost, tvätt, renhållning mm höjs till 550 tkr.

Västerby behandlingscenter
Burgsvik 2001-03-29

Stigh Wessman
förvaltningschef
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Kriminalvården
Kriminalvårdsmyndigheten Visby
Katarina Struve

Datum

Vår beteckning

2001-03-29

Gotlands kommun
Individ och familjeomsorgen
Lena Gustafsson
Box 1243
621 23 VISBY

Missbrukarvårdskedja på Gotland

Kriminalvårdsmyndigheten Visby stöder de förslag utredningen kommit fram till.
Utredningen är ambitiös och frågan genomarbetad med bred förankring inom de
samverkande myndigheterna. Det är bra att ungdomar och vuxna separeras.

Kriminalvården på Gotland har drygt 120 aktuella klienter ir~orri de tre enheterna
h:tkte, anstalt och frivård. En stor del är missbrukare med vårdbehov i olika former.
Drogsituationen på Gotland är alarmerande och kopplingen mellan drogmissbruk och
kriminalitet tydlig.

I vårt dagliga arbete ser vi hur det fallerar i vårdkedjan för missbrukare. Inte minst
saknas det tillnyktring och avgiftning. Efter avtjänat straff eller under kriminalvård i
frihet saknas möjlighet till provboende och sysselsättning/ arbetsträning för de mest
utslagna. Det saknas resurser för klienter med psykiska problem. Det saknas former för
utsluss och t.ex halvvägshus för dem som genomgått behandling.

Idag utförs en hel del avgiftning på häktet och motivationsarbete utförs av
kriminalvårdspersonalen. Behandling kan inledas under kriminalvårdstiden genom
olika påföljder som kontraktsvård eller skyddstillsyn med föreskrift. Under
lån`;clsetiden lian man efter särskild prövning, åka på behandling enligt 345 Lag om
kriminalvård i anstalt. Kontraktsvård och §34 kräver ansvarsförbindelse från
kommunen och bygger på effektivt samarbete och en fungerande vårdkedja.

Till den samhällsekonomiska bilden kan läggas att en häktesplats kostar ca 2000 kronor
per dygn och en sluten anstaltsplats ca 1800 i ett riksgenomsnitt. Till detta kommer det
personliga lidandet för den enskilde klienten, hans nätverk och brottsoffer.

postaaress

Box 1268
621 23 VISBY

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

0498-271054

kvm.visby@kvv.se
Katarina.struve@kvv.se

0498-293600
Norra Hansegatan 213
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Kriminalvården
Kriminalvårdsmyndigheten Visby
Katarina Struve

Datum

Vår beteckning

2001-03-29

Det är inte ovanligt att av socialtjänsten okända klienter aktualiseras hos
kriminalvärden där alltså vårdbehovet tipptäcks, avgiftning inleds och motivationsarbete
påbörjas. Det är viktigt att det sedan finns en fungerande vårdkedja på Gotland så att
arbetet blir smidigt och fullföljs i varje ärende.

En fungerande vårdkedja är brottsförebyggande i flera avseenden.

Vi hoppas att arbetet med denna vårdkedja kan starta omgående.

För kriminalvårdsmyndigheten Visby

Katarina Struve
Kriminalvårdschef

postaaress

Box 1268
621 23 VISBY

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

0498-271054

kvm.visby@kvv.se
Katarina.struve@kvv.se

0498-293600
Norra Hansegatan 213

1(2)
YTTRANDE
Datum

Diarienummer

2001-03-28

A-600-3086/00
Er referens

GOTLANDS KOMMUN
Individ- och familjeomsorgen
Att. Lena Gustafsson
Box 1243
621 23 VISBY

Missbrukarvårdkedja på Gotland
Polismyndigheten Gotland välkomnar varmt det förslag som utredningen
kommit fram till.
Utredningen är väl genomförd och den tvärprofessionella kompetens som
representeras i den grupp som styrt utredningen, har säkert starkt bidragit till
att förslaget verkligen gör skäl för namnet missbrukarvårdkedja. En kedja
där det enligt Polismyndigheten inte saknas någon länk, dock kan det finnas
behov av att i en framtid utöka kedjan i båda ändarna. Det är särskilt positivt
att förslaget utgår från såväl ett ungdoms- som ett vuxenperspektiv.
Som framgår av utredningen kan polisen i dag inte själv erbjuda några
medicinska insatser eller vård och inte heller något djupare
motivationsarbete. Polisens nuvarande roll som transportör och förvarare av
personer i behov av vård upplevs inte särskilt motiverande av den enskilde
polisen. Om förslaget realiseras kommer det att innebära att fokus när det
gäller berusade personer, ur ett polisiärt perspektiv, flyttas från
ordningshållning till vård.
Polismyndigheten omhändertar med stöd av lag om omhändertagande av
berusade personer, LOB, knappt 300 personer per år. Av dessa är drygt 10 %
under 21 år. I förslaget berörs varken omhändertagande eller transport av
personer för tillnyktring, varför det får antas att polisens roll i detta avseende
blir oförändrad. Tillsynen av omhändertagna sköts normalt av vakthavande
befäl eller inhyrd civil personal, varför förslaget i sig inte innebär något
frigörande av polisresurser.

POLISMYNDIGHETEN

2001-03-28

2

Polismyndigheten ser dock att det på sikt, om förslaget realiseras, kommer
att få mycket positiva effekter på det polisiära arbetet, inte minst ur
brottsförebyggande synpunkt. Sambandet mellan drogmissbruk och
kriminalitet är påtagligt i det dagliga polisarbetet.
Polismyndigheten ser det som synnerligen angeläget att förslaget blir
verklighet. Visar det sig omöjligt att i nuläget realisera hela kedjan, ser
Polismyndigheten det som angeläget att det i vart fall startas en
tillnyktringsenhet. Kedjan kan därefter byggas vidare så snart det är möjligt.

POLISMYNDIGHETEN
Ingmar Bergman
Tf polisintendent

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 11

2001 06 11

Avgifter för felparkering; ändring
Innehåll
• Kommunstyrelsen 2001 05 22
• Konsult- och servicekontoret 2001 03 21
• Tekniska nämnden 2001 02 26, § 33

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 02--07

Ks § 150
Au § 132

Avgifter för felparkering
KS 2001/0167-51
- Tekniska nämnden 2001 02 26, § 33
- Konsult- och servicekontoret 2001 03 21

Tekniska nämnden har föreslagit att avgiften för felparkering ska höjas till 250 kr,
500 kr respektive 700 kr differentierad efter förseelsens art och grad. Förslaget
bygger på lagen och tillhörande förordning om felparkeringsavgift. Förslaget är
betydligt mer omfattande än nuvarande bestämmelser, varför det får anses
innebära att de ska ersätta nu gällande bestämmelser från 1991. Konsult- och
servicekontoret har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Med upphävande av gällande bestämmelser fastställs tekniska nämndens
förslag till felparkeringsavgifter att gälla fr.o.m. 1 oktober 2001.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2001-03-21
Konsult- och servicekontoret

Kommunstyrelsen

Ändring av avgifter för felparkering
Tekniska nämnden har i beslut 2001-02-26 lämnat förslag till kommunfullmäktige att felparkeringsavgifterna skall höjas, och beroende av förseelsens
grad, utgå efter tre olika nivåer, 250, 500 resp. 700 kronor. Motivet för förändringen är att försöka få en bättre efterlevnad av gällande trafikföreskrifter
samtidigt som en ökad tillgänglighet skall ernås till befintliga
parkeringsplatser.
De av nämnden föreslagna nya avgiftsnivåerna innebär en höjning från dagens
två avgiftsbelopp om 150 resp. 300 kronor men ryms inom de min - och maxnivåer som kommunen kan bestämma om enligt reglerna i förordningen om
felparkeringsavgift.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Gällande felparkeringsavgifter upphävs samtidigt som nya
felparkeringsavgifter fastställs att utgå inom Gotlands kommun enligt tekniska
nämndens förslag.

KONSULT- OCH SERVICEKONTORET

Björn Ericsson
Jan Olsson

ekonomidirektör

kommunjurist

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Org.nr.

Bankgiro

Postgiro

S-621 81 VISBY

S:t Hansgatan 25
Visby

0498-26 90 00
Int. 46 498-269000

0498-20 35 23
Int. +46 498 203523

212000-0803

339-8328

18 97 50-3

GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2001 02 26

TN § 33

Förslag om höjning av felparkeringsavgift
Tekniska förvaltningen 2000 11 27
Au § 34

Felparkeringsavgiften inom Gotlands kommun har varit oförändrad sedan
1991 (KF §14/ 91) och är i dag bland de lägsta i landet.
Detta leder till att efterlevnaden av trafikföreskrifterna har blivit sämre och
tillgängligheten till parkeringar försämrats.
För funktionshindrade med särskilt parkeringstillstånd är det ofta problem
att hitta en parkeringsplats i närheten av t.ex. affärer. Detta minskar
funktionshindrades tillgänglighet till affärer och offentliga inrättningar.
För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter och öka
tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser anser tekniska förvaltningen
att det skall vara dyrare än i dag att felparkera. Förseelsens grad bör dock
beaktas. I dag är felparkeringsavgiften 150:- eller 300:- beroende på
förseelsens grad. Tekniska förvaltningen anser att avgiften skall vara i tre
nivåer 250:-, 500:- och 700:- kronor.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Hos kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
•

Att enligt lag om felparkeringsavgift (SFS 1976:206) och förordning om
felparkeringsavgift (SFS 1976:1128) 2a § fastställa felparkeringsavgifterna inom Gotlands kommun till 250:-, 500:- och 700:- kronor
enligt till beslutet hörande bilaga 1.

Tekniska nämndens beslut
Enligt arbetsutskottets förslag.
_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
KS/KF

Punkt
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

Överträdelser av regler i
TRAFIKFÖRORDNINGEN
Stannat eller parkerat så att fara uppstår eller
trafiken onödigtvis hindras eller störs
Stannat eller parkerat så att vägmärken
eller trafiksignaler skyms
Stannat eller parkerat på gångeller cykelbana
Stannat eller parkerat på ej tillåten
Sida av vägen
Stannat eller parkerat på eller inom ett avstånd
av 10 m
före övergångsställe, cykelöverfart eller
korsande cykelbana eller gångbana
Stannat eller parkerat i vägkorsning eller inom
10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant
Stannat eller parkerat i
ett spärrområde
Stannat eller parkerat för annat än på- eller
Avstigning på busshållplats
Parkerat med något hjul
utanför parkeringsruta
Parkerat framför infart till fastighet eller så att
trafik till eller från fastigheten väsentligen
försvåras
Parkerat på huvudled

Avgift

TrF

Anmärkning

700:- 3 kap 47 § 1 punkten
500:- 3 kap 47 § 3 punkten
500:- 3 kap 48 §
500:- 3 kap 52 § 1 stycket

Mot färdriktning

700:- 3 kap 53 § 1, 3 punkten

700

3 kap 53 § 2 punkten

500:- 3 kap 53 § 8 punkten
500:- 3 kap 54 §
250:- 3 kap 49 § 2 punkten
500:- 3 kap 55 § 2 punkten

500:- 3 kap 55 § 3punkten
12

Parkerat på körbana bredvid annat fordon eller
anordning

500:- 3 kap 55 § 4 punkten

Bilaga 1

Anordning, exempelvis
Container
1

Punkt
13

13
13
13
13
13

13
13

Överträdelser av regler i
TRAFIKFÖRORDNINGEN
Under denna punkt anges annan överträdelse av
bestämmelse i trafikförordningen enligt
anteckning
Parkerat så att tillträde till andra fordon hindras
eller inte kan föras från platsen
Stannat eller parkerat ej i
vägens längdriktning
Stannat eller parkerat ej så långt från körbanans
mitt som möjligt
Stannat eller parkerat i en vägport
eller tunnel
Stannat eller parkerat på eller i närheten av
backkrön eller i närheten av kurva där sikten är
skymd
Stannat eller parkerat längs en
Spärrlinje om inte ……
Stannat eller parkerat i ett cykelfält

Avgift

TrF

Anmärkning

500:- 3 kap 49 § 1 punkten
500:- 3 kap 52 § 2 stycket

Vinkelparkering

500:- 3 kap 52 § 2 stycket

Mitt i gatan

500:- 3 kap 53 § 4 punkten
500:- 3 kap 53 § 5 punkten

500:- 3 kap 53 § 6 punkten
500:- 3 kap 55 § 7 punkten

13
13

Parkerat på en väg inom ett avstånd av trettio
meter från en plankorsning
Parkerat på annan plats än särskilt anordnade
parkeringsplatser på gågata eller gårdsgata

500:- 3 kap 55 § 1 punkten
700:- 8 kap 1 §

Bilaga 1

2

Punkt

20
21
22

Överträdelser av
LOKALA TRAFIKFÖRESKRIFTER
Stannat eller parkerat
Inom område med förbud att stanna
eller parkera
På sträcka med förbud att stanna
eller parkera
I körfält för fordon i linjetrafik

Avgift

TrF

Anmärkning

500:500:500:-

23
24

25

För annat ändamål än på- eller avstigning på
plats avsedd för rörelsehindrad
Där det är förbjudet att stanna eller parkera för
annat än visst fordonsslag, trafikantgrupp eller
verksamhet
Parkerat
Inom område med förbud att parkera

700:500:-

500:26

På sträcka med förbud att parkera

Lastzon, på- avstgningszon,
skolskjutszon, taxizon

Parkeringsförbudszon/
lastzon
Servicenatt/dag

500:27

28
29

På sträcka där det är förbjudet att parkera för
annat än visst fordonsslag, trafikantgrupp eller
verksamhet
På fel sida av vägen enligt
datumparkeringsbestämmelser
Längre än tillåten tid

500:-

250:250:-

30

På plats med biljettautomat utan att giltig biljett
finns väl synlig i fordonet

250:-

Bilaga 1

3

31
32

33

På plats med parkeringsmätare som inte visar
att avgift erlagts
Utan att P-skiva eller motsvarande är korrekt
anbringat i fordonet eller att denna visar att
parkeringstid överskridits
I terräng (utanför väg)

250:250:-

500:34

Annan överträdelse enligt anteckning
250:-

Bilaga 1

4

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2001 06 11

Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område; ändring
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 05 22

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2001 04 11, § 97

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 15

Ks § 158
Au § 141

Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
KS 2001/0225-40
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2001 04 11, § 97

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat förslag till ändring av taxan för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Ändringarna avser
tillsynsavgifter och föranleds av en under 2000 genomförd tillsyn av kvarnar samt
av arbete med register över vindkraftverk.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Taxan ändras i enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

GOTLANDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2001-04-11

MHN § 97

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - ändring (01-0677)
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BESLUT
(i enlighet med arbetsutskottets förslag)
1

Kommunstyrelsen föreslås, för beslut i kommunfullmäktige, att taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ändras enligt följande:
a

22 § taxan ges följande lydelse:
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. Om
årsavgift efterskänkes får istället tim-avgift utgå för utförd tillsyn, dock
får tim-avgiften under en treårsperiod aldrig överstiga motsvarande årsavgift enligt bilagan.

b

I taxebilaga 2 göres följande tillägg:
Verksamhet

SNI-kod

Nivå

Avg. kr/år

- mer än 125 kW men högst 1 MW

40.1-6

C

270

ÄRENDEBESKRIVNING
Kommunfullmäktige har 1999-11-22 fastställt taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område.
Taxan innehåller bl.a. avgifter för tillsyn. Tillsynsavgift kan utgå antingen som en
fast årlig avgift eller som tim-avgift. För verksamheter som upptagits på en till taxan
hörande bilaga skall fast årsavgift utgå med belopp som framgår av bilagan, för övriga verksamheter utgår tim-avgift. Enligt 22 § taxan får avgiften sättas ned eller
efterskänkas om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter.
Genomförd tillsyn av kvarnar på Gotland under 2000 liksom arbete med register
över vindkraftverk har visat på behov av ändring i taxan.
BEREDANDE ORGAN
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott hade behandlat ärendet vid sammanträde 2001-03-28, Au § 71 och lämnat förslag till beslut.
Miljö- och hälsoskyddskontoret hade 2001-03-06 yttrat sig i ärendet.

GOTLANDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2001-04-11

MHN § 97, forts

BEDÖMNING
För de kvarnar som finns på Gotland kan klassificering ske enligt följande SNI-kod
i bilaga till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
15.61-2
15.7-2

Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 ton men
högst 50 000 ton per år
Anläggning för framställning av beredda djurfoder för en produktion av mer än 500 ton
men högst 50 000 ton spannmålsfodermedel eller mer än 100 ton men högst 1 000 ton
annat fodermedel per år

I miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till taxa undantogs 15.61-2 från fast årsavgift då man förutsåg att tillsynsbehovet vid kvarnarna skulle vara mycket skiftande. Således skulle tim-avgift utgå för tillsyn av dessa anläggningar, medan 15.7-2
bedömdes tillämpbart på foderfabriker, som enligt taxan skall ha fast årsavgift. Vid
den genomförda tillsynen och närmare studium av definitionerna bakom de två återgivna klassificeringarna har framkommit svåra gränsdragningsproblem, som medför
en orättvis avgiftsdebitering. Att reglera detta med reduktion av årsavgiften individuellt för varje anläggning bedömes inte lämpligt, utan istället bör tim-avgift utgå
för samtliga kvarnar. 15.7-2 bör dock inte tas bort från bilagan, eftersom denna kan
bli tillämpbar för andra anläggningar för foderframställning.
I taxans nuvarande utformning skall fast årsavgift utgå om verksamheten finns
upptagen i bilaga, annars tim-avgift. För att ge möjlighet för miljö- och hälsoskyddsnämnden att för enskilda objekt, som ingår i en grupp som är upptagen på
bilaga, sätta ned årsavgiften till 0 men ta ut tim-avgift vid genomförd tillsyn bör
följande ändring i 22 § taxan beslutas:
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller
efterskänkas.

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller
efterskänkas. Om årsavgift efterskänkes får istället tim-avgift utgå för utförd tillsyn, dock får timavgiften under en treårsperiod aldrig överstiga
motsvarande årsavgift enligt bilagan.

GOTLANDS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2001-04-11

MHN § 97, forts

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsynsansvar enligt miljöbalken över vindkraftverk. För att kunna fullgöra detta erfordras ett aktuellt register över vilka tillsynsobjekt som finns inom kommunen, och vem som är huvudman för respektive
objekt. Ansökan/anmälan inför planerat uppförande av vindkraftverk inges ofta av
entreprenör/exploatör, som efter att ha uppfört verket överlämnar huvudmannaskapet till annan. Uppgifter om nytt huvudmannaskap inges dock inte till tillsynsmyndigheten.
Under vintern har miljö- och hälsoskyddskontoret, efter samråd med stadsarkitektkontoret, länsstyrelsen, MKG och GEAB upprättat ett register över alla kända vindkraftverk. Detta register måste framöver hållas aktuellt. Registerhållning är en del
av tillsynen, och omfattas således av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. I nuvarande taxa utgår årsavgift för verk över 1 MW, medan för övriga utgår tim-avgift. För att möjliggöra att hålla registret aktuellt bör en mindre årsavgift utgå för alla verk över 125 kW (= gränsen för anmälningsplikt enligt bilaga
till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). I denna årsavgift ingår
då, förutom registerhållning, nedlagd tid för prövning (anmälan, remiss i tillståndsärende) och för handläggning av klagomål eller annan tillsyn, samt övergripande arbete rörande vindkraft (arbete med kommunala och statliga planer, samråd med olika aktörer osv). I taxebilaga 2 föreslås därför följande ändring:
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Anläggning, verk- SNI- Nivå Avg. Anläggning, verk- SNI- Nivå Avg.
samhet
kod
kr/år samhet
kod
kr/år
Gruppstation med
vindkraftverk eller
vindkraftverk med tre
eller flera vindkraftaggregat med en sammanlagd uttagen effekt
av minst 10 MW

40.1-4

Övrig gruppstation med
vindkraftverk som inte
omfattas av 40.1-4 eller
vindkraftverk med enstaka aggregat för en
sammanlagd uteffekt av
mer än 1 MW
40.1-5

______
eko
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen

B

B

Gruppstation med
vindkraftverk eller
vindkraftverk med tre
eller flera vindkraftaggregat med en sammanlagd uttagen effekt
2 760 av minst 10 MW

40.1-4

Övrig gruppstation med
vindkraftverk som inte
omfattas av 40.1-4 eller
vindkraftverk med enstaka aggregat för en
sammanlagd uteffekt av
1 820 - mer än 1 MW
40.1-5
- mer än 125 kW men
40.1-6
högst 1 MW

B

2 760

B

1 820

C

270

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 13

2001 06 11

Tilläggsanslag för underhållsarbeten vid
Desideriaskolan
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 05 22

•

Ledningskontoret 2001 05 14

•

Tekniska nämnden 2001 03 28, § 47

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 02--07

Ks § 140
Au § 119

Begäran om tilläggsanslag för Desideria-skolan
KS 2001/0211-04
- Tekniska nämnden 2001 03 28, § 47
- Ledningskontoret 2001 05 14

Tekniska nämnden har begärt 5 mnkr i tilläggsanslag för att byta de bristfälliga
avlopps- och dagvattensystemen vid Desideria-skolan.
Kostnaden har senare bedömts kunna begränsas till högst 2 mnkr och
ledningskontoret har i utlåtande tillstyrkt tilläggsanslag med högst detta belopp.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Tekniska nämnden beviljas högst 2 mnkr i tilläggsanslag. Medel anvisas ur
kommunens eget kapital.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2001 05 14
Ledningskontoret
KS 2001/0211-04

Kommunstyrelsen

Hemställan om tilläggsanslag för att åtgärda skador på Desideriaskolan i
Visby
Tekniska nämnden har i protokollsutdrag 2001 03 28, § 47 hemställt om
tilläggsanslag med 5 mkr för att åtgärda uppkomna skador på Desideriaskolan
i Visby
Skadorna bedöms ha orsakats av brister i utförandet då Desideriaskolan uppfördes 1982.
Enligt tekniska förvaltningen erfordras utbyte av de avloppssystem och dagvattensystem som ligger under bottenbjälklaget samt återställning av berörda
lokaler. Kostnaderna för åtgärderna uppskattas av tekniska förvaltningen till
3-5 mkr. Enligt tekniska förvaltningen måste kommunen själv stå för kostnaderna att åtgärda skadorna.
Enligt uppgift från tekniska förvaltningen 2001 05 14 bedöms nu att
kostnaden kan begränsas till högst 2 mkr.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag efter justering av
kostnadsbedömningen till högst 2 mkr enligt kompletterande uppgifter från
tekniska förvaltningen.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Tekniska nämnden får tilläggsanslag med 2 000 000 kr för att åtgärda
uppkomna skador på Desideriaskolan i Visby.
2. Medel anvisas ur kommunens eget kapital
Bo Dahllöf
Åke Wennerberg

regiondirektör

planeringschef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2001 03 28
Dnr TN 2001/0253 29

TN § 47

Desideria, kv Solrosen 1, begäran om tilläggsanslag
Tekniska förvaltningen 2001 03 09

Förvaltningen redovisar i skrivelse de problem som uppstått vid
Desideriaskolan. Efter stopp i avloppet har kontroll skett av
ledningssystemet och det har visat sig att ledningarna är behäftade med
allvarliga fel och brister. Vissa ledningar har glidit isär och stora delar av
både dagvatten- och avloppssystemen ligger i bakfall. I skrivelsen redogörs
för ansvarsfrågan varvid det kan konstateras att kommunen måste stå för
kostnaderna. Förvaltningen föreslår att tilläggsanslag med 5 Mkr för att
åtgärda de uppkomna skadorna.

Tekniska nämndens beslut
•

Hos kommunfullmäktige hemställes om tilläggsanslag med 5 Mkr för
att åtgärda uppkomna skador på Desideriaskolan i Visby

_____
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Protokollsutdrag:
TF bygg- och projektavd
TF fastighetsavd
BUF
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkare

1 (2)
2001-03-09

Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden

Desideria Kv Solrosen 1, Visby begäran om tilläggsanslag

Historik
Desideriaskolan uppfördes 1982. Byggnaden är uppförd med en bärande stomme
nerförd till fast mark och mellanliggande bottenbjälklag är av typen platta på
mark. Ett antal renoveringar har utförts sedan byggnaden uppfördes. Under åren
1994 och 1997 installerades mekaniskt ventilerade golvkonstruktioner i vissa
utrymmen.
Ca två år efter det att byggnaden tagits i drift började enligt uppgift problem med
stopp i avloppssystemet. Sedan dess har återkommande renspolningar utförts. Vid
det senaste tillfället bildades översvämningar i vissa rum på grund av inträngande
vatten via golvbrunnar. Vid kontroll av ledningssystemet visade det sig att
ledningarna är behäftade med allvarliga brister och fel. Vissa ledningar har glidit
isär och stora delar av både dagvatten – och avloppssystemen ligger i bakfall mm.
En omfattande filmning av systemen har genomförts.
När bottenbjälklaget bilats upp visade det sig att fyllningen under plattan sjunkit
så att det på vissa ställen bildats en ca 200 mm bred luftspalt mellan fyllningen
och betongplattan.
När de inre ytskikten i ytterväggarna mot atriumgården demonterats upptäcktes
fuktskador på trävirke och mögelspåväxt på den utvändiga gipsskivan närmast
tegelskiktet. Senare undersökningar har visat att dessa skador uppkommit pga. att
dagvattenledningarna från atriumgården varit ur funktion samt att gårdens
dränering inte fungerat.
Ansvarsfrågan
Entreprenören ansvar för fel i utförande vid byggentreprenader gäller maximalt i
10 år från slutbesiktning. Skadan är vidare anmäld till kommunens
försäkringsbolag, som dock ställer sig avvisande till att betrakta felen som en
försäkringsskada. Dessutom kostaterar försäkringsbolaget att skadan har inträffat
innan bolaget blev kommunens försäkringsgivare. Enligt Tekniska Förvaltnings
förmenande måste kommunen själv stå för kostnaderna att åtgärda uppkomna
skador.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

2 (2)

Åtgärdsförslag
Ett förfrågningsunderlag upprättas med entreprenadformen totalentreprenad på
löpande räkning med riktvärde för självkostnaderna, kostnadsincitament och fast
arvode.
Förfrågan skall avse ett totalt utbyte av de avloppssystem och dagvattensystem
som ligger förlagda under bottenbjälklaget samt återställning av berörda lokaler.
Arbetet skall utföras med färdigställande september 2001.
Kostnaderna för åtgärderna är svåra att beräkna men uppskattas till mellan 3-5
Mkr. Det finns inte utrymme att inom ramen för tillgängliga underhållspengar
genomföra åtgärderna utan att planerade underhållsåtgärder måste skjutas på
framtiden. Tekniska förvaltningen föreslår därför att Tekniska Nämnden begär
ett tilläggsanslag på 5 Mkr för att genomföra åtgärderna.
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden hemställer hos kommunfulläktige om tilläggsanslag med 5
Mkr för att åtgärda uppkomna skador på Desideriaskolan i Visby.

Karl-Gustaf Roos
Tord Rasmusson

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 14

2001 06 11

Tilläggsanslag till Visby vårdnämnd för
Gotlands Sjukhem
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 05 22

•

Visby vårdnämnd 2001 05 14, § 70

•

Stiftelsen Gotlands Sjukhem 2001 03 08

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 02--07

Ks § 148
Au § 129

Begäran om tilläggsanslag för Gotlands sjukhem
KS2001/0263-04
- Visby vårdnämnd 2001 04 19, § 58, 2001 05 14, § 70
- Ledningskontoret 2001 05 14

Visby vårdnämnd har begärt 1 000 000 kr i tilläggsanslag till Gotlands sjukhem
för 2001 samt anslag för 2002 på 1 000 000 mnkr.
Anm: Visby vårdnämnd hade ursprungligen överlämnat begäran från Gotlands sjukhem
om 2 695 000 kr i tilläggsanslag för 2001 samt begäran om anslag för 2002 med
13 960 000 kr. Efter återremiss har Visby vårdnämnd reviderat begäran.
Visby vårdförvaltning hade till budgetberedningen redovisat uppgifter om vårddagkostnaderna för sjukhemmet och jämförande siffror för andra institutioner.

Ledningskontoret har i utlåtande förslagit att begäran för 2001 ska avslås. Begäran
för 2002 ska behandlas vid höstens budgetberedning.
Yrkanden:
• Hans Klintbom (c) yrkade att Gotlands sjukhem skulle beviljas tilläggsanslag
med 1 000 000 kr för 2001.
• Brittis Benzler (v) yrkade med instämmande av Björn Jansson (s) att Gotlands
sjukhem inte skulle beviljas tilläggsanslag.
Ordföranden ställde proposition på Brittis Benzlers yrkande och förklarade sig
anse att det avslagits. Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände
följande proposition: JA för Hans Klintboms yrkande. NEJ för Brittis Benzlers
yrkande. 8 ledamöter röstade Ja: Eva Nypelius (c),Per-Olof Jacobsson (c), Lena
Celion (m), Ove Nyman (m), Bror Lindahl (fp), Sven Larsson (gp), Nils
Ronquist (kd) och ordföranden Hans Klintbom (c). 7 ledamöter röstade Nej: Jan
Lundgren (s), Sonia Landin (s), Björn Jansson (s), Majvor Östergren (s), Åke
Svensson (s), Rose-Marie Stenbom (s) och Brittis Benzler (v). Kommunstyrelsen
hade således bifallit Hans Klintboms yrkande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Visby vårdnämnd beviljas tilläggsanslag till Gotlands sjukhem med
1 000 000 kr för 2001.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd

2001-05-14

VVN § 70

Dnr VN2001/0087 04
Dnr VN2001/0085 04

Ansökan om anslag från Gotlands sjukhem
Visby vårdnämnd behandlade vid sitt sammanträde 2001-04-19 dels Gotlands
sjukhems ansökan om tilläggsanslag för år 2001, VVN § 58, samt anslag för år
2002, § VVN § 57. Vårdnämnden beslutade då att överlämna ansökningarna till
kommunstyrelsen resp. budgetberedningen. Båda ansökningarna har
återremitterats till vårdnämnden.
Ledamöterna Christer Engelhardt och Bodil Rosengren yrkar att ansökningarna
avslås.
Ordföranden anser det rimligt att Gotlands sjukhems kostnader får ligga i nivå
med Mariahemmet, där platsantal och vårdtyngd är jämförbara. Visby vårdnämnd
har inga resurser att avvara. Ordföranden föreslår kommunstyrelsen bevilja
Gotlands sjukhem tilläggsanslag upp till Mariahemmets nivå, d.v.s. 95 kr per
vårdplats och dygn, lika med 1,0 mkr. Anslag för år 2002 beviljas på samma
grunder.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att hans förslag
vunnit omröstningen.
Efter begäran om votering fastställs följande propositionsordning:
Den som anser att ordförandens förslag vunnit, röstar ja.
Den som anser att Christer Engelhardts och Bodil Rosengrens yrkande vunnit,
röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Per-Anders Croon, Yngve Andersson,
Ulla Hammarhjelm, Inger Samuelsson, Margareta Benneck, Pekka Vuori.
Följande ledamöter röstar nej: Christer Engelhardt, Conny Kristensen-Gahnström,
Lars Lawergren, Lars Norman, Bodil Rosengren.
Röstningen har utfallit med sex röster för ordförandens förslag och fem röster för
Christer Engelhardts och Bodil Rosengrens yrkande.
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
1 Nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
2 Beslutet förklaras omedelbart justerat.
_____
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen

STIFTELSEN

GOTLANDS SJUKHEM

Gotlands kommun
621 81 Visby

Styrelsen för Gotlands Sjukhem får härmed anhålla om att Gotlands kommun beviljar
sjukhemmet tilläggsanslag för verksamheten under år 2001 med kr 2 695 000.
Vi bifogar årsredovisning för år 2000 samt prognos för år 2001. Den sistnämnda
innehåller jämförelse med utfall för år 1999 och år 2000.
Som framgår föreligger en kraftig eftersläpning i beviljade anslag från Gotlands
kommun. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för Gotlands Sjukhem
utgjorde år 1999 -922 tkr och för år 2000 -1 934 tkr. För innevarande år beräknas
motsvarande resultat till -2 695 tkr med nuvarande anslag.
Under år 1999 tillsattes ytterligare 3 tjänster för att kunna bedriva en adekvat vård sedan
antalet boende utökats efter ombyggnationen.
Dessvärre kände vi inte till att vår anslagsäskan för år 2001 skulle ha inkommit under
mars månad år 2000 för att kunna beaktas på erforderligt sätt.
Samtidigt måste vi tyvärr konstatera att vi med rådande börsutveckling inte har
möjlighet att kompensera bortfallet med kapitalavkastning av egna medel.
Vi anser att sjukhemmet drivs mycket rationellt och med god omsorg om de boende.
Det är för oss mycket angeläget att vår tilläggsansökan beviljas, då sjukhemmet inte
fortsättningsvis kan drivas med underskott i ovanstående omfattning.
Det totalt sökta bidraget för år 2001 motsvarar kr 1 261 per vårddag, förutsatt oförändrat
antal vårddagar 10.555 jämfört med år 2000.

Visby den 22 mars 2001
GOTLANDS SJUKHEM

Biörn Fjärstedt
Ordförande

Christine Ekman Sekreterare

Gotlands Sjukhem, prognos 2001 och budget 2002, tkr
Kommentarer
Prognos 2001
Budget för år 2001 fastställdes i april 2000. Sedan dess har händelser inträffat och
beslut tagits som påverkar intäkter och kostnader för år 2001, vilket uttrycks i prognos
2001. Tecknen + och – uttrycker resultatpåverkan, dvs. – kostnad betyder att kostnaden
ökar och resultatet försämras.
Nedan kommenteras de större posterna.
Kommunalt anslag: Vi ansökte om 11 780 tkr, men erhåller nu 10 615tkr, - 1 165 tkr.
Fastighetsunderhåll, teknisk tillsyn: Posten avser de tjänster vi köper från Sanda Villa &
Fastighetsservice. De uppgick till 314 tkr under tiden 2000 04 01 – 2000 12 31 och
beräknas till 450 tkr innevarande år, alltså 300 tkr mer än budgeterade 150 tkr, -300 tkr.
Datakostnader; program, service : Detta är en ny kostnadspost, föranledd av den just
påbörjade datoriseringen, och beräknas uppgå till 100 tkr innevarande år, - 100 tkr.
Förbrukningsinvent. och –material beräknas samtidigt minska, + 100 tkr.
Löner och kostnadsersättningar: Beräkningarna har gjorts utifrån 31,346 tjänster, dvs.
en ökning med 1,7 tjänster, vårdbitr., jämfört med budget 2001. De nya tjänsternas
lönekostnad beräknas till ca 375 tkr. I prognosen 2001 anses lönekostnaderna ,jämfört
med budget 2001, öka med 240 tkr, -240tkr. Vi hade ju också en positiv avvikelse utfall
- reviderad budget 2000.
Sociala avgifter enl. lag och avtal: Ovanstående fördyring om 240tkr förorsakar
ytterligare sociala kostnader om 100 tkr, -100tkr. Beslutet, som togs förra
styrelsesammanträdet betr. förbättrad pensionsförsäkring för de anställda, innebär en
kostnadsökning om 185 tkr inkl. löneskatt under 2001, -185 tkr
Ränta och utdelning, till rörelsen: Intäkterna har beräknats till samma nivå som utfall år
2000, 315 tkr, men var budgeterade till 930 tkr, - 615 tkr. På grund av rådande
börsutveckling anses ej optionsaffärer lönsamma.
Resultat: I prognosen 2001 beräknas resultatet bli –2695 tkr under ovan angivna
förutsättningar. Det kommunala anslaget skulle alltså behövas höjas till 13 310 tkr eller
från 1 006 kr per vårddag till 1 261 kr per vårddag, förutsatt 10 555 st vårddagar.
Budget 2002
Intäkter och kostnader i budget 2002 följer i allt väsentligt prognos 2001.
Löner och kostnadsersättningar: Samma förutsättningar som under prognos 2001 har
använts. Löneökningen har uppskattats till 3 %.
Kommunalt anslag : För nollresultat krävs ett kommunalt anslag om 13 960 tkr eller vid
10 555 st vårddagar 1 323 kr per vårddag. Det innebär en ökning med 4,9% jämfört med
behovet innevarande år och en ökning med 31,5% jämfört med det anslag vi erhåller för
närvarande.
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Gotlands Sjukhem, prognos 2001 och budget 2002, tkr.

Rörelsens intäkter
Vårdavgifter
Anslag Gotlands kommun
Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter

Utfall
1999

Utfall
2000

Budget
2001

Prognos
2001

Budget
2002

2 060
8 895
22
10 977

2 094
9 415
10
11 519

2 100
11 780
18
13 898

+35
-1 165
-10
-1 140

2 150
13 960
5
16 115

335
166
157
314
188
39
65
243
86
178
26
42
36
114
104

400
110
200
150
100
50
100
400
125
200
35
75
50
150
103

+50
-20
+20
-300

10
7 536
3 215
91
480
527
13 952

35
8 500
3 550
200
480
130
15 143

-855

375
150
175
475
100
50
100
300
125
200
35
75
50
150
125
100
35
9 000
3965
250
480
175
16 490

-2433

-1245

-1 995

-375

312
181

930
80

-615

290
160

Rörelsens kostnader
Kosthåll, (varuinköp),o.sondkost
425
El
98
Fjärrvärme
169
Fastighetsunderhåll,teknisk tillsyn
Reparationer, fastighet
72
Vatten och avlopp
38
Renhållning och sotning
45
Förbrukningsinvent.o. -material
273
Tvätt
99
Läkare, sjukvårdsartiklar
174
Reparationer o. underhåll invent.
24
Kontorsmaterial, telefon o. porto
58
Företagsförsäkringar
38
Övriga förvaltningskostnader
109
Övriga främmande tjänster ( bokf.) 103
Datakostnader; program,service
Övriga kostnader
25
Löner och kostnadsersättningar
7 545
Sociala avgifter enl. lag och avtal 3 253
Övriga personalkostnader
77
Kalkylm. avskrivning fastighet 2%
Avskrivning inventarier
130
Summa rörelsekostnader
12 755
Rörelseresultat efter
avskrivningar
-1 778
Finansiella intäkter och kostnader
Ränta o. utdelning, till rörelsen
619
Ränta o. utdelning, till fonder
192

Räntekostnader, interna lån
-135

-30

Räntebidrag
263
Avsättning av fondavk. till fonder -188
Resultat efter finansiella intäkter
och kostnader
-922
Uttag av fondmedel
282
Jämförelsestörande poster
+-2004
-177
Årets resultat
-817

-48

+100

-30
-100
-240
-185,-100
-50

-25

-65

237
-183

240
-80

-20
_____

220
-160

-1934
735
+3117
-1695
+223

-100
100

-2 695

0
50

0

-2 695

50
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STIFTELSEN GOTLANDS SJUKHEM
ORG.NR: 834000-1430
ÅRSREDOVISNING
Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen av stiftelsen under
räkenskapsåret 2000-01-01 - 2000-12-31, stiftelsens 132:a verksamhetsår.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhet
Stiftelsens verksamhet utgöres av att tillvård emottaga av obotlig eller långvarig sjuk
dom lidande personer från Gotland.
Styrelse
Styrelsen har under året utgjorts av biskop Biörn Fjärstedt (biskopen är självskriven
ordförande), domprosten Ove Lundin (likaledes självskriven), av länsstyrelsen utsedda
Folke Jonsson och Ove Lindström, av domkapitlet utsedda Mona Wallin och Stig
Roos, av personalen utsedd Wanja Hansson, av styrelsen valda leg. läkaren Thomas
Holm (en i Visby bosatt läkare skall ingå i styrelsen), Anja Andersson, Christine Ekman, Wirginia Fjärstedt, Eva Johansson, Svea Neogard, Birgitta Nygren och Inga
Olofsson.
Revisorer
Av länsstyrelsen utsedda godkände revisorn Lars Leissner och administrative
chefen Kjell Nilsson.
Siukvården m.m
Sjukhemmets läkare har varit leg.läkaren Thomas Holm.
Sjukhemschef och verksamhetschef har varit leg. Sjuksköterskan Gunilla Gustafsson.
Sjuksköterskor har varit 4 deltidstjänter dagtjänstgöring och 3 deltidstjänter nattjänstgöring.
Antal befattningshavare som undersköterskor är fyra heltidsantällda samt fem deltidsanställda.
Antal befattningshavare som sjukvårdsbiträden är tre heltidsanställda samt tio deltidsanställda, en undersköterska nattjänstgöring deltid samt två sjukvårdsbiträden natttjänstgöring deltid.
Ekonomipersonal består av 2 heltidstjänster.
Lokalvårdare är 2 deltidsanställda.
Trädgårdsmästare har anställts på timtjänstgöring vid behov.
Fastighetsskötare- och vaktmästaretjänsten har uppdragits åt Sanda Villa & Fastighetsservice.
Som sjukgymnast och arbetsterapeut har anställts Agneta Buskas på 0,9 tjänstgöring.
Vikarier har varit anställda i olika befattningar över hela verksamhetsåret vid sjuk-, semester-, barn- och utbildningsledigheter.
Arbetsledarmöten och avdelningsmöten kontinuerligt under året. Handledning till
sjuksköterske- och omvårdnadsstuderande elever har utförts.
Gudstjänst har hållits varannan lördag av Teol.dr. Astrid Wretmark-Andersson. Kantor
har varit Gerd Falk samt olika musik- och sångsolister.
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Personal
Totalt antal anställda 38 personer motsvarande 29,646 heltidstjänster.
Löner och ersättningar har utgått med:
till styrelsen (räkenskapsföraren)
40.906:till övriga anställda
7.574.508:14

(f.å.
(f.å.

40.889:- )
7.582.033:80)

Patienterna
Antalet på sjukhemmet boende:
vid årets ingång
29
avlidna patienter
-4
nyinskrivna patienter
+4
vid årets utgång
29
Antal vårdplatser är 29.
Antalet vårddagar uppgick till 10.555.
Ekonomi
Följande förändringar i värdepappersinnehavet har skett under året:
Aktier
Genom köp:
+1.600 SEB A
+1.000 Atlas Copco A
+ 860 Holmen B
+3.000 Electrolux B
+1.425 Skånska B
+3.400 Volvo B
+2.000 StoraEnso R
+2.000 WM-Data B
+2.000 Europolitan
+2.000 Telia
Genom fondemission:
+2.820 Skandia
Genom aktieuppdelning (split):
+4.056 Ericsson B
Genom utdelning:
+ 203 Syngenta
Genom lösen:
-9.000 Ericsson B
-5.600 Skandia
-4.000 Handelsbanken A
Genom försäljning:
- 400 Balder
Under året har erhållit anslag från Gotlands kommun med kr 9.415.000:- för den löpande driften.
De direkta utgifterna för patienterna under år 2000 har uppgått till kr 13.067.277:65.
Då antalet vårddagar utgjorde 10.555, kan verkliga kostnader för vårddag i genomsnitt beräknas till kr 1.238:-mot kr 1.197:- föregående år.
Gotlands kommun bidrar genom sitt anslag med kr 892:- per vårddag.
Avgifter för vård utgår enligt av kommunen beslutade regler.

3

Marknadsvärdet av samtliga fondmedel
uppgick
a) aktier
b) bankmedel
c) interna lån till rörelsen
Stiftelsen innehar följande värdepapper vid
årets slut.
Aktier
1.137 ABB Ltd
8.206 AstraZeneca
1.000 Atlas Copco A
700 Drott B
3.000 Electrolux B
2.000 Europolitan
'- 5.408 Ericsson B
3.305 Gambro A
6.250 Rederi AB Gotland A
2.000 Holmen B
- 7.000 Industrivärden A
12.000 Investor B
400 Scania B
11.666 SCA B
10.000 SEB A
40 Skandia
3.000 Skånska B
2.000 Stora EnsoR
20.000 Sv Handelsbanken A
196 SKF A
203 Syngenta
6.000 Volvo B
2.000 Telia
2.000 WM-Data
5.000 andelar SHB placeringsfond

vid årets slut till följande:
kr 22.061.540:50
kr 2.032.696:31
kr 1.415.000:Kr 25.509.236:81

Marknadsvärde
kr 1.101.753:kr 3.856.820:kr 206.500:kr 91.000:kr 367.500:kr 167.000:kr 581.360:kr 226.392:50
kr 525.000:kr 560.000:kr 1.435.000:kr 1.692.000:kr 84.000:kr 2.339.033:kr 1.040.000:kr 6.140:kr 1.170.000:kr 223.000:kr 3.230.000:kr 25.774:kr 102.718:kr 939.000:kr 97.000:kr 90.600:kr 1.903.950:Kr 22.061.540:50

Del av aktievärdena är bundna av utfärdade köpoptioner.
Försäkringar
Sjukhemmets byggnader är försäkrade i Trygg Hansa till fullvärde. I samma bolag har
sjukhemmets inventarier och de boendes tillhörigheter försäkrats för kr 2.573.000:resp kr 744.000:-.
Försäkringen omfattar även ansvarsförsäkring intill ett belopp av kr 10.000.000:- samt
en avbrottsförsäkring intill ett belopp av kr 11.141.000:-.
Årets resultat
Året uppvisar ett överskott på kr 223.032:51 huvudsakligen beroende på återbetalda
medel från SPP. Eftersom begärt anslag från Gotlands kommun inte erhölls med sökt
belopp hade verksamheten i annat fall uppvisat ett betydande underskott.
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RESULTATRÄKNING
Not nr 1999-01-01 1999-12-31

2000-01-01 2000-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER .
Vårdavgifter
Gotlands kommun, anslag
Nya donationer
Övriga intäkter

SUMMA INTÄKTER

2.059.862:8.895.000:2.000.000:130.125:13.084.987:-

RÖRELSENS KOSTNADER

-12.625.132:51 -14.385.801:90

RÖRELSERESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR

459.854:49

- 2.866.384:40

AVSKRIVNINGAR

- 130.856:50

- 526.785:-

RÖRELSERESULTAT EFTER
AVSKRIVNINGAR

328.997:99

2.094.149:9.415.000:10.268:50
11.519.417:50

- 3.393.169:40

FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNADER
Aktieavkastning
Ränteintäkter
Statligt räntebidrag
Räntekostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
INTÄKTER OCH KOSTNADER

735.237:29
76.270:82
262.760:- 30.348:76

358.987:54
91.682:23
236.484:- 48.490:-

1.372.917:34

-2.754.505:63

2.999:279.301:61
- 281.122:-

43.283:735.236:72
3.116.686:- 254.570:-

1.374.095:95

886.130:09

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER
OCH KOSTNADER
Vinst vid försäljning av obligationer
Vinst vid försäljning av aktier
Uttag av fondmedel
SPP överskottsmedel
Projekterings- och byggkostnader

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER
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BOKSLUTSDISPOSITIONER
Kapitalavkastning avsatt till fonder
Avsättning av nya donationer
Avsättning till nybyggnadsfond

- 191.912:06
-2.000.000:-

- 183.097:58
- 480.000:-

REDOVISAT ÅRSRESULTAT

- 817.816:11

223.032:51

BALANSRÄKNING

Not nr 1999-12-31
TILLGÅNGAR

2000-12-31
-

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Postgiro och bank
Aktier
Kundfordringar
Kortfristig fordran SPP
Förskottsbetalda kostnader
Skattefordran
Fondernas lån till rörelsen
Summa omsättningstillgångar

2.621.977:24
3.724.530:39
68.884:201:1.635.062:8.050.654:63

2.127.381:31
3.840.818:39
456.000:3.215:1:1.415.000:7.842.415:70

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Långfristig fordran SPP
Lån mot inteckningssäkerhet
Maskiner och inventarier 2
Fastighet, mark 3
Summa anläggningstillgångar

20.000:336.352:121.000:477.352:-

1.820.000:298.684:121.000 .2.239.684:-

SUMMA TILLGÅNGAR

8.528.006:63

10.082.099:70

SKULDER OCH EGET KAPITAL
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna arbetsgivareavgifter
Personalens källskatt
Interimsskulder
Lån ur fonderna till rörelsen
Upplupen semesterlön
Upplupna pensionsåtaganden
Beräknad arbetsgivareavgift på semesterlön
Beräknad löneskatt på pensionsåtaganden
Summa kortfristiga skulder

198.543:10.684:193.402:210.864:25.000:1.635.062:2.273.555:-

456.700:70
36.679:190.868:205.777:25.000:1.415.000:355.631:725.600:116.718:176.030:3.704.003:70
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BUNDET EGET KAPITAL
Grundfonden
Fondkapital övriga fonder
Summa bundet eget kapital

75.000:4.085.421:01
4.160.421:01

75.000:4.118.510:83
4.193.510:83

FRITT EGET KAPITAL
Fondkapital disponibelt
Nybyggnadsfond
Balanserat resultat
Redovisat årsresultat
Summa fritt eget kapital

3.572.526:46
- 660.679:73
- 817.816:11
2.094.030:62

2.960.048:50
480.000:-1.478.495:84
223.032:51
2.184.585:17

SUMMA EGET KAPITAL

6.254.451:63

6.378.096:-

SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL

8.528.006:63

10.082.099:70

BOKSLUTSKOMMENTARER
Tillämpade värderingsprinciper anges i respektive not nedan. Om ej annat anges i
följande noter har tillgångar och skulder värderats till anskaffningsvärde. Dock har
fordringar upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av
utgifter och inkomster har skett enligt god redovisningssed.
NOT I Avskrivning anläggningstillgångar
Avskrivningar på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden har skett enligt plan
och baseras på tillgångarnas förväntade ekonomiska livslängd. Inventarier av mindre
värde har omedelbart avskrivits. Anskaffning av sängar, som finansierats genom uttag
av fondmedel, har omedelbart avskrivits. Följande procentsatser har per år använts:
Maskiner och inventarier:
20
NOT 2 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Planmässigt restvärde
Bokfört värde

1999
673.743:-337.391:336.352:336.352:-

2000
612.430:50
-313.746:50
298.684:298.684:-

NOT 3 Fastighet och byggnader
Anskaffningsvärde
Nybyggnad 1997-1999
Avskrivning mot fonder
Bokfört värde
(

121.000:24.811.786:25
-24.811.786:25
121.000:-

121.000:24.811.786:25
-24.811.786:25
121.000:-
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UNDERSKRIFTER
Visby den 1 februari 2000
Björn Fjärstedt

Folke Jonsson

Ove Lundin

Ove Lindström

Mona Wallin

Stig Roos

Wanja Hansson

Thomas Holm

Anja Andersson

Christine Ekman

Wirgina Fjärstedt

Eva Johansson

Svea Neogard

Birgitta Nygren

Inga Olofsson

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 15

2001 06 11

Ramar för budget 2002
•

Kommunstyrelsen 2001 05 22

•

Plankalkyler 2002-2004 och ramar 2002

•

Nämndernas motivskrivelser och investeringsplan *)

•

Kompletteringar till motivskrivelserna m.m.
-

Uppgradering av operativsystemet.
- PM Ledningskontoret 2001 04 12

-

BUN § 44

-

PM ang behov av om- och tillbyggnad av särskilt boende 2001-2005
- Ledningskontoret 2001 04 25

•

Centrala samverkanskommittén 2001 05 16

•

Omvärldsanalys 2001 05 28

Anm:
*) Finns ej intagna här
Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 02--07

Ks § 138
Au § 117

Budget 2002. Ramar. Omvärldsanalys.
KS2001/0129-04
- Nämndernas motivskrivelser och investeringsförslag
- Kompletteringar till motivskrivelser motsv.: Barn- och utbildningsnämnden 2001 04 25, § 44
- Omvärldsanalys
- Ledningskontoret PM om behov av ny- och ombyggnad av särskilt boende 2001-2005

Omvärldsanalys
Ledningskontoret har utarbetat förslag till omvärldsanalys för perioden 20012006. Det utarbetade förslaget är ett resultat av förvaltningschefernas diskussioner
och bedömningar.

Anvisningar
Kommunstyrelsen har utfärdat anvisningar för arbetet med preliminär investeringsplan 2002-2006 och ramar för driftbudgeten 2002.
Investeringarna skulle prioriteras i kategorierna: 1) Ytterst angeläget år 2002. 2)
Angeläget år 2002. 3) Projektet kan flyttas till senare år inom planperioden. Att investeringsnivån begränsats till ca 100 mnkr (och ca 30 mnkr för tekniska nämndens avgiftsfinansierade investeringar) hade framhållits, liksom en allmän uppmaning till
nämnderna att begränsa investeringsförslagen.
Direktiven när det gällde förändringar i driftbudgeten var bl.a. att ny eller utökad
verksamhet skulle finansieras inom ram genom omprioritering. De nämnder som
redovisat underskott i 2000 års budget skulle också lämna förslag till konkreta
åtgärder för att klara ramen 2002. Även för förslagen i driftbudgeten skulle
prioritetsordning anges.

Allmänna förutsättningar
Kommunstyrelsen har tidigare (2 maj 2001) orienterats om det samhällsekonomiska
läget, omvärldsanalysen och delårsrapport nr 1, samt innebörden av balanskravet
m.m.
(8 kap. kommunallagen, där bl.a. föreskrivs att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger
kostnaderna och att om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det
negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas
under de närmast följande två åren.
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Beslut om sådan reglering ska fattas i budgeten senast det andra året efter det år då det negativa
resultatet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte
skall göras).

Ramar
Ledningskontoret har sammanställt plankalkyler för åren 2002-2004 och en preliminär ramberäkning för 2002. Kalkylen bygger på 2001 års (integrerade) budget
justerad för vissa engångsanslag 2001. Kostnader och intäkter har räknats upp i
enlighet med beslutade uppräkningstal; personalkostnaderna med 3% (2001: 3%),
kostnaderna för material och tjänster med 2% (2%), lokalkostnaderna med 1% (1%)
och intäkterna (dock ej statsbidrag) med 2% (2%). Skatteintäkter och generella
statsbidrag har beräknats efter de preliminära uppgifter som Sv. Kommunförbundet tillhandahållit och enligt uppgifter i vårpropositionen.
Finansiella mål.

Kommunfullmäktige har angett följande finansiella mål och
nyckeltal för planperioden 2000-2002: • Utdebiteringen ska inte höjas under planperioden, • Årets resultat ska vara positivt, • Soliditeten ska bibehållas eller öka
under planperioden, samt • Investeringsvolymen (netto) ska i genomsnitt under
planperioden inte överstiga 100 mkr per år exklusive icke skattefinansierade
verksamheter.
Begäran om ramförstärkningar
Nämndernas framställningar om ramförändringar uppgår (netto) till ca 182 mnkr
enligt följande:
VALNÄMNDEN (POLITIKERORGANISATIONEN)
LEDNINGSKONTORET har för VALNÄMNDEN begärt

2,5 mnkr för genomförande av all-

männa valet 2002.
KOMMUNSTYRELSEN: LEDNINGSKONTORET OCH KONSULT- OCH SERVICEKONTORET

LEDNINGSKONTORET har begärt 11,6 mnkr i ramökning.
10 mnkr avser näringslivsinsatser, 700 000 kr permanentande av landsbygdsrådgivningen och 900 000 kr beredningssekretariat för Mål 2 (beloppet baserat på förutsättningen att statligt anslag för administration av strukturfondsprogram uppgår till oförändrat
belopp 2002).

Ledningskontoret har vidare aviserat eventuella behov av ytterligare anslag för
läkemedel och kostnader för genomförande av ny organisation för ledningskontoret och konsult- och servicekontoret.
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KOMMUNSTYRELSEN RÄDDNINGSTJÄNSTEN.

Räddningstjänsten har begärt 3,2 mnkr i ramökning.
TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämnden har begärt drygt 12,4 mnkr i ramförstärkning.
Fastighetsförvaltning (4 mnkr), periodiskt underhåll (6 mnkr), projektanställning för
genomförande av samordnad organisation av samhällsbetalda resor (430 000 kr) och
bostadsanpassningsverksamheten (2 mnkr).

BYGGNADSNÄMNDEN

Byggnadsnämnden har begärt drygt 1,1 mnkr i ramökning.
Bygglovverksamheten (450 000 kr), lägenhetsregistret (450 000 kr), projektet LODIS
(160 000 kr) och fortsatt vindkraftutredning (160 000 kr).

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Kultur- och fritidsnämnden har begärt drygt 4,1 mnkr i ramökning.
700 000 kr avser Almedalsbiblioteket, 900 000 kr Internationella centrumbildningar (som
hittills finansierats genom att ”frysa bidragen” till andra föreningar), 230 000 kr för
sommarverksamhet vid fritidsgårdarna, 480 000 kr kapitalkostnader för byte av kylaggregat i ishallen i Visby, 200 000 kr för att förstärka bibliotekens bokanslag,
714 000 kr för hyra (köp av tjänster) vid den blivande idrottsanläggningen i Fårösund,
120 000 kr för ökad hyra i Gråbohuset, 160 000 kr till Gotlands Konstmuseum för skötsel
av Gotlands kommuns konst, 150 000 kr lokalkostnader för fortsatt upprustning av
Donnerska huset i Klintehamn, 250 000 kr avs. kapitalkostnader för utbyte av ismaskin i
Sliterinken och 291 000 kr bidrag till Folkuniversitetets animationsutbildning.
Övrigt:

Konsekvenser av Almedals-biblioteket: Kultur- och fritidsnämnden aviserar
kommande framställning om engångsanslag för nedskrivning av investeringar i
stadsbiblioteket som inte överförs till Almedalsbiblioteket. Nämnden förutsätter
också att ramjustering görs för de från kommunstyrelsen (konsult- och servicekontoret)
under 2001 överförda anslaget för portokostnader för Almedalsbiblioteket. Kulturoch fritidsnämnden framhåller att kostnaderna för ny lokalisering av
konsumentvägledningen och Gotlands elektroniska bibliotek inte är finansierade.
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har begärt 660 000 kr i ramökning.
80 000 kr för oförändrad kapacitet inom tillsyn av djurhållning, 180 000 kr för att förstärka administrativa resurser och 400 000 kr för tillsyn hälsoskydd.
Övrigt:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har uppmärksammat kommunstyrelsen på
behovet av medel för åtgärder vid oförutsedda händelser som innebär förorening
av mark och vatten.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Barn- och utbildningsnämnden har begärt drygt 19,9 mnkr (netto) i ramökning.
Anm: P.g.a. minskat barn- och elevantal och konsekvenser av införande av
maxtaxa har nämnden minskat ramarna drygt 6,1 mnkr.
De begärda ramökningarna avser skolutvecklingsavtalet och lönekostnader utöver uppräkningsfaktorn (13,7 mnkr), projektet Attraktiv skola (4 mnkr), ökat elevantal i grundskolan (508 000 kr) och i särskolan (1 470 000 kr), skolinspektör (200 000 kr), bibehållande av Fårö skola trots lågt elevantal (200 000 kr), IT (1,3 mnkr), driftkonsekvenser
av (i motivskrivelsen) begärda investeringar (drygt 2,2 mnkr) och Säveprojektet
(2 495 000 kr).

Barn- och utbildningsnämnden har senare kompletterat sitt äskande om ramökningar och begärt ytterligare 1,6 mnkr för teknikprogrammet och ökade medel
till gymnasieskolan baserade på riksprislistan. Nämnden har vidare tillstyrkt, utan
att begära medel, förslag om etablerande av två öppna förskolor till en ytterligare
kostnad av 1,8 mnkr.
Kompletteringar och övrigt: Vid sammanträdet lämnas justerade belopp för drift-

konsekvenser av Gråboskolan och inrättande av förskola vid Lien.
Förskola i kv Lien: Barn- och utbildningsnämnden har också begärt att kommunstyrelsen ska avgöra frågan om vilken förvaltning som ska bedriva verksamhet i
den lokal i kv. Lien som GotlandsHem äger. Arbetsutskottets budgetförslag innebär att
barn- och utbildningsnämnden även i fortsättningen ska bedriva förskoleverksamhet i lokalerna.
Kommunstyrelsen beslutar att förskoleverksamhet ska bedrivas i lokalerna.
FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN

Folkhögskolestyrelsen har begärt 100 000 kr i ramökning för höjda lokalkostnader
p.g.a. VVS-installationer.
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VISBY VÅRDNÄMND

Visby vårdnämnd har begärt drygt 40,3 mnkr (netto) i ramökning.
10,3 mnkr (netto) avser åtgärder inom individ- och familjeomsorg, framför allt missbrukarvården. P.g.a. minskade kostnader för missbruksvård föreslår nämnden omdisponering av 600 000 kr till Västerby behandlingscenter. Knappt 20 mnkr avser äldreomsorg
i huvudsak för att minska den ojämna personaltätheten mellan de olika särskilda boendena
och komma i paritet med riksgenomsnitt och personalförstärkning vid hemtjänsten. För
handikappomsorg äskas drygt 7,6 mnkr. Äskandena avser verksamhet för och
administration av personlig assistans, drift av enhet för personer med autism, samt daglig
verksamhet för personer med psykiska funktionshinder och tillkomsten av nya former för
avlastning. Dessutom äskas drygt 1,5 mnkr för utnyttjade av IT i verksamheten. För att
fortsätta det av SOCSAM finansierade projektet Nya Ankaret har Visby vårdnämnd i
separat framställning begärt att tilläggsanslag 2001 och ramökning 2002 med 850 000 kr.

GOTLANDS NORRA VÅRDNÄMND

Gotlands norra vårdnämnd har begärt drygt 10,1 mnkr i ramökning.
Drygt 6,9 mnkr avser åtgärder inom äldreomsorg i huvudsak mer personal vid särskilda
boenden för att minska den ojämna personaltätheten mellan de olika särskilda boendena
och komma i paritet med riksgenomsnitt och personalförstärkning vid hemtjänsten, samt
förbättrat anhörigstöd. 600 000 begärs för lokalkostnader särskilt boende (Stuxgården).
Personalförstärkningar inom biståndsbedömning och verksamhetsplanering och –
administration 1,4 mnkr och komplettering av medel (1,2 mnkr) för att täcka kostnaderna
för sjuksköterskor vid särskilt boende som övergick från primärvården i samband med
inrättande av ny hälso- och sjukvårdsorganisation.
Övrigt.

Gotlands norra vårdnämnd har vidare hemställt om ramökning för kostnaderna för dataförbindelse till Fårösund.
GOTLANDS SÖDRA VÅRDNÄMND

Gotlands södra vårdnämnd har begärt ramökningar på 22,1 mnkr (netto).
16,6 mnkr avser äldre- och handikappomsorgen, 2,5 mnkr (netto efter ramminskning
400 000 kr för minskade kostnader för socialbidrag) avser individ- och familjeomsorg,
bl.a. de projekt som tidigare finansierats av SOCSAM ”Arbetsam” och ”Skogsam”.
1,4 mnkr avser omsorg och habilitering för personer med bestående funktionshinder.
1,6 mnkr avser IT; dels kostnader för de internt debiterade priserna för ADB, dels
600 000 kr för utnyttjande av IT i hemtjänst m.m.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt drygt 51,2 mnkr i ramökning.
Förslagen är inte prioriterade. Nämnden har indelat dem i olika kategorier: dels konsekvenser för att tillgodose krav och rekommendationer från statliga myndigheter motsv.
(19,7 mnkr), dels konsekvenser av beslut inom Gotlands kommun (ca 2,8 mnkr), dels
förslag om verksamhetsförändringar (ca 18,7 mnkr, vartill kommer ett inte angivet belopp
för förstärkta insatser vid akutbehandling vid stroke), dels kompensation för
mellanskillnaden mellan de verkliga kostnaderna och de schablonmässigt framräknade
uppräkningstalen för kostnaderna, främst löner och köpta tjänster (10 mnkr).
Övrigt:

Nämnden (hälso- och sjukvårdsdirektören) har vidare begärt medel för förnyade rekryteringsåtgärder, nya arbetstidsmodeller och överrekrytering för att
överbrygga kommande avgångar.

Arbetsutskottets förslag innebar följande:
• Som planeringsramar för budget 2002 ska 2001 års ramar gälla, efter reducering för beslutade engångsanslag. För pris- och löneutveckling fastställs uppräkningstal enligt nedan a. Dessutom ska ramarna förändras enligt nedan b.

a
UPPRÄKNINGSTAL
personalkostnader
material och tjänster
lokalkostnader
kapitalkostnader
statsbidrag
övriga intäkter

b

2002
3%
2%
1%
0%
0%
2%

2003
3%
2%
1%
0%
0%
2%

2004
3%
2%
1%
0%
0%
2%

Ramförändring:

Förslaget innebar bl.a. att barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdnämnderna tillfördes totalt ca 46,6 mnkr, varav 44,2 mnkr i
allmänna ramtillskott för höjda personalkostnader. Beräkningen baserade sig på
dessa nämnders andel av personalkostnaderna. Förslaget innebar också besparingar på sammanlagt 10 mnkr, varav 3 mnkr avsåg kommunstyrelsens verksamhet, 5 mnkr tekniska nämndens och 2 mnkr kultur- och fritidsnämndens.
Resultatet 2002 skulle därmed uppgå till ca 31 mnkr.
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Ramen för Politikerorganisationen: Valnämnden ökas med 2,5 mnkr.
Ramen för Kommunstyrelsen ökas med 11,6 mnkr. Ramen minskas med 3 mnkr.
Ramen för Tekniska nämnden ökas med 6,8 mnkr. Ramen minskas med 5 mnkr.
Ramen för Byggnadsnämnden ökas med 260 000 kr.
Ramen för Kultur- och fritidsnämnden ökas med 3 024 000 kr. Ramen minskas
med 2 mnkr.
Ramen för Barn- och utbildningsnämnden ökas med 25 353 000 kr. Ramen
minskas med 6 148 000 kr.
Ramen för Gotlands norra vårdnämnd ökas med 2,5 mnkr.
Ramen för Gotlands södra vårdnämnd ökas med 3 950 000 kr.
Ramen för Visby vårdnämnd ökas med 8,2 mnkr.
Ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden ökas med 12,8 mnkr.

Investeringar
Arbetsutskottet hade upptagit följande ramar för investeringar. Av beloppet,
178,5 mnkr, avsåg 124,5 mnkr skattefinansierade investeringar.
På förslag av Hans Klintbom upptogs ytterligare 15 mnkr (arbetsutskottets förslag
5 mnkr) för övriga investeringar under tekniska nämnden. Kommunstyrelsen
upptog därmed följande ramar för investeringar. Av beloppet, 193,5 mnkr, avsåg
139,5 mnkr skattefinansierade investeringar
Kommunstyrelsen: Ledningskontoret:

(mnkr)

Uppgradering operativsystem

8,4 Anm 1

Övrigt

0,3 Anm 3

Kommunstyrelsen: Konsult- och servicekontoret
Ekonomiadministrativt. system: utveckling och plattform

1,5 Anm 1

Löne- och personalsystem: utveckling och plattform

3,5 Anm 1

Datalager

0,5 Anm 1

Övrigt

1 Anm 3

Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten

3 Anm 3

Tekniska nämnden
VA utbyggnad Själsö-Brissund
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Övriga avgiftsfinansierade

15 Anm 2

Björkanderska etapp 2

12 Anm 2

Övrigt

20 Anm 3

Byggnadsnämnden

0,2 Anm 3

Kultur- och fritidsnämnden
Ombyggnad Gråbo-huset

0,4 Anm 1

Övrigt

0,7 Anm 3

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

0,1 Anm 3

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasieprojektet (inkl. utrustning)

47,7 Anm 1

Gråbo-skolan inkl. utrustning

8,7 Anm 1

Tjelvarskolan inkl. utrustning

2,2 Anm 1

Övrigt

13 Anm 3

Folkhögskolestyrelsen

0,3 Anm 3

Gotlands södra vårdnämnd: Iliansgården

6,4 Anm 1

Visby vårdnämnd
Äldreboende (avgiftsfinansierat) Tingsbrogården

18 Anm 2

Äldreboende, Rekylen

1 Anm 1

Vårdnämnderna gemensamt

6 Anm 3

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Patientinformationssystem

4,6 Anm 1

Övrigt

10 Anm 3

Totalt

193,5

Anm. 1: Prioriterat (84,9 mnkr)
Anm. 2:. Ej skattefinansierad investering (54 mnkr)
Anm. 3: Ska specificeras till höstens budgetberedning (54,6 mnkr)
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Yrkanden:
•

Hans Klintbom (c) tillstyrkte arbetsutskottets förslag(nedan betecknat alternativ A)
till ramförändringar men yrkade att besparingen för tekniska nämnden skulle
begränsas till 3 mnkr och att ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden skulle
ökas med ytterligare 5 mnkr och kommunstyrelsen avge förslag enligt
alternativ B. Förslaget innebar bl.a. att barn- och utbildningsnämnden, hälsooch sjukvårdsnämnden och vårdnämnderna tillfördes ca 51,6 mnkr. Förslaget
innebar också besparingar på 8 mnkr, varav 3 mnkr kommunstyrelsen (reguljär
verksamhet vid ledningskontoret 1 mnkr och konsult- och servicekontoret 2 mnkr), tekniska
nämnden 3 mnkr och kultur- och fritidsnämnden 2 mnkr. Resultatet beräknades
då uppgå till ca + 24 mnkr.

•

Jan Lundgren (s) yrkade att kommunstyrelsen skulle avge förslag enligt
alternativ C. Yrkandet innebar bl.a. att barn- och utbildningsnämnden, hälsooch sjukvårdsnämnden och vårdnämnderna tillfördes ca 62,4 mnkr. Förslaget
innebar också besparingar på 17 mnkr, varav 6 mnkr avsåg kommunstyrelsen
(4 mnkr reguljär verksamhet inom ledningskontoret och konsult- och servicekontoret och
rationaliseringseffekter av ny kansliorganisation för kommunstyrelsen, 2 mnkr), tekniska
nämnden 5 mnkr, kultur- och fritidsnämnden 1 mnkr, samt rationaliseringseffekter av ny vårdnämndsorganisation, 5 mnkr. Resultatet skulle därmed
uppgå till ca +17 mnkr.

•

Brittis Benzler (v) yrkade att kommunstyrelsen avge förslag enligt alternativ D.
Yrkandet innebar bl.a. att barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdnämnderna tillfördes ca 83,4 mnkr i specificerade
ramtillskott. Förslaget innebar också besparingar på 16 mnkr, varav 8 mnkr
avsåg kommunstyrelsen (reguljär verksamhet inom ledningskontoret och konsult- och
servicekontoret 4 mnkr, rationaliseringseffekter av ny kansliorganisation 2 mnkr och minskade
bidrag till ALMI FÖRETAGSPARTNER och Gotlands Turistförening på tillsammans 2 mnkr),

tekniska nämnden 6 mnkr (varav 1 mnkr avsåg slopande av sommarunderhållet på
enskilda vägar) och kultur- och fritidsnämnden 2 mnkr. Resultatet skulle därmed
uppgå till ca + 2 mnkr.
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A (AU)

B (HK)

- 2 500

- 2 500

C (JL)

D (BB)

Politikerorganisationen: Valnämnden

1. Allmänna valet 2002

- 2 500

- 2 500

- 10 000 - 10 000 - 10 000

- 8 000

Kommunstyrelsen

2. Näringslivsinsatser
3. Permanentande av landsbygdsrådgivning

- 700

- 700

- 700

- 700

4. Beredningssekretariat Mål 2

- 900

- 900

- 900

- 900

5. Besparing ledningskontoret

+ 1 000

+ 1 000

+ 2 000

6. Besparing konsult- och servicekontoret

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

7. Besparing ledningskontoret o konsult- och servicekontoret

+ 4 000

8. Besparing (rationaliseringseffekt) ny organisation

+ 2 000

9. Besparing minskade anslag ALMI och GTF

+ 2 000
+ 2 000

Tekniska nämnden

10. Särskilt anslag Gråbo-projektet

- 6 800

- 6 800

- 6 800

- 6 800

11. Besparing

+ 5 000

+ 3 000

+ 5 000

+ 5 000

12. Slopat sommarunderhåll enskilda vägar

+ 1 000

Byggnadsnämnden

13. LODIS-projektet

- 160

- 160

- 160

- 160

14. Vindkraftutredning

- 100

- 100

- 100

- 100

15. Almedalsbiblioteket

- 700

- 700

- 700

- 700

16. Internationella centrumbildningar

- 900

- 900

- 900

- 900

17. Sommarverksamhet fritidsgårdar

- 230

- 230

- 230

- 230

18. Kapitalkostnader kylaggregat Visby ishall

- 480

- 480

- 480

- 480

Kultur- och fritidsnämnden
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19. Tjänster idrottsanläggning Fårösund
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- 714

- 714

- 714

- 714

+ 2 000

+ 2 000

+ 1 000

+ 2 000

- 250

- 250

- 250

- 250

22. Teknikprogram, Säve

- 1 600

- 1 600

- 1 600

- 1 600

23. Projekt ”Attraktiv skola”

- 4 000

- 4 000

- 4 000

- 4 000

24. Förändrat barnantal (allmän förskola); minskad ram

+ 5 000

+ 5 000

+ 5 000

+ 5 000

25. Förändrat elevantal gymnasieskola; minskad ram

+ 1 148

+ 1 148

+ 1 148

+ 1 148

- 508

- 508

- 508

- 508

27. Ökat elevantal särskola

- 1 470

- 1 470

- 1 470

- 1 470

28. Driftkostnader, Säveprojektet

- 2 495

- 2 495

- 2 495

- 2 495

20. Besparing
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

21. Förstärkning tillsyn och administration
Barn- och utbildningsnämnden

26. Förändrat elevantal grundskola

29. Ekologisk skolmat

- 1 000

30. Ramtillskott/ lönekostnader (läraravtalet)

- 16 750 - 16 750 - 15 000 - 15 000

Gotlands norra vårdnämnd

31. Allmänt ramtillskott

- 2 500

- 2 500

32. Personalförstärkning äldreomsorg

- 5 000

33. Hemtjänst

- 1 500

Gotlands södra vårdnämnd

34. Allmänt ramtillskott

- 3 950

- 3 950

35. Individ- och familjeomsorg, barn och unga

- 1 000

36. Projekten Arbetsam och Skogsam

- 1 000

37. Personalförstärkningar särskilt boende, äldreomsorg

- 6 000

38. Hemtjänst

- 4 000

Visby vårdnämnd

39. Allmänt ramtillskott

Justerande:

- 8 200

Utdragsbestyrkande:
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40. Institutionsvård/familjehem barn och unga

- 4 000

41. Socialsekreterare barn och familj

- 1 000

42. Projektet "Nya Ankaret"

- 1 000

43. Personal-/löneförstärkningar särskilt boende äldreomsorg

- 10 000

44. Hemtjänst

- 7 500

45. Ramtillskott LSS

- 2 000

Gotlands norra och södra vårdnämnder, Visby vårdnämnd

46. Allmänt ramtillskott (äldreomsorg, hemtjänst)

- 35 000

47. Besparing (rationaliseringseffekt) ny organisation

+ 5 000

48. Anhörigstöd

- 1 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden

49. Allmänt ramtillskott

- 12 800 - 17 800 - 15 000 - 20 000

Västerby behandlingscenter

50. Avgiftningsenhet (fortsatt försöksverksamhet 2002)

- 2 000

- 2 000

- 2 000

- 2 000

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag till ramförändringar,
sitt eget förslag, Jan Lundgrens förslag och Brittis Benzlers förslag och förklarade
sig anse att hans eget förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag, Jan Lundgrens förslag och Brittis
Benzlers förslag och förklarade sig anse att kommunstyrelsen beslutat att Jan Lundgrens förslag
skulle vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för Hans Klintboms förslag.
NEJ för Jan Lundgrens m.fl. förslag. 8 ledamöter röstade Ja: Eva Nypelius (c),
Per-Olof Jacobsson (c), Lena Celion (m), Ove Nyman (m), Bror Lindahl (fp),
Sven Larsson (gp), Nils Ronquist (kd) och ordföranden Hans Klintbom (c). 7
ledamöter röstade Nej: Jan Lundgren (s), Sonia Landin (s), Björn Jansson (s),
Majvor Östergren (s), Åke Svensson (s), Rose-Marie Stenbom (s) och Brittis
Benzler (v). Kommunstyrelsen hade således bifallit Hans Klintboms förslag.
forts
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Kommunstyrelsens beslut
• Investeringar: Berörda nämnder ska till höstens budgetberedning ange vilka
objekt som ska upptas inom de nu ospecificerade investeringsbeloppen och
uppmärksammas på ambitionen att angivna investeringsramar är de slutgiltiga
och att någon ytterligare beredning av investeringsbudgeten inte kommer att
göras. Nämnderna uppmärksammas på de anvisningar som gäller för budgetering av investeringar, t.ex. det samråd som ska äga rum med tekniska förvaltningen för korrekt underlag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Följande planeringsramar fastställs för beräkning av 2002 års budget och
flerårsplan för perioden 2002 - 2004:
Ramen för POLITIKERORGANISATIONEN: VALNÄMNDEN ökas med 2,5 mnkr.
Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökas med 11,6 mnkr. Ramen minskas med
3 mnkr (ledningskontoret 1 mnkr och konsult- och servicekontoret 2 mnkr).
Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN ökas med 6,8 mnkr. Ramen minskas med
3 mnkr.
Ramen för BYGGNADSNÄMNDEN ökas med 260 000 kr.
Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ökas med 3 024 000 kr. Ramen
minskas med 2 mnkr.
Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ökas med 25 353 000 kr.
Ramen minskas med 6 148 000 kr.
Ramen för GOTLANDS NORRA VÅRDNÄMND ökas med 2,5 mnkr.
Ramen för GOTLANDS SÖDRA VÅRDNÄMND ökas med 3 950 000 kr.
Ramen för VISBY VÅRDNÄMND ökas med 8,2 mnkr.
Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN ökas med 20 mnkr.
• För investeringar upptas med 193,5 mnkr. Av dessa avser 84,9 mnkr prioriterade investeringar, 54,6 mnkr övriga nettoinvesteringar och 54 mnkr ej skattefinansierade investeringar.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Plankalkyler 2002-2004 och ramar 2002
Följande material överlämnas:
• Plankalkyler 2002-2004 (bilaga 1). Reviderade enligt kommunstyrelsen
2001-05-22
• Ramberäkning 2002 (bilaga 2)
• Planeringsramar 2002 (bilaga 3)
• Sammanställning av förslag till investeringsbudget 2002 (bilaga 4)
Osäkra faktorer inför det fortsatta arbetet med budgeten 2002 och flerårsplanen
2002-2005 är bl a skatteintäktsberäkningen, löneökningar utöver 3 %, effekterna av förbehållsbelopp inom äldreomsorgen och vissa statsbidrag inom
hälso- och sjukvården.
En förutsättning för 2002 års budget är att de kostnadsökningar utöver ramarna
som prognostiserats enligt delårsrapport 1 - 2001 snarast kan bromsas upp och
att inriktningen är att ramarna ska hållas.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Åke Wennerberg
planeringschef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Bilaga 1

Plankalkyler 2002-2004, efter KS 2001-05-22
(löpande priser, mkr)

Plan
2002

Kalkyl
2002

Kalkyl
2003

Kalkyl
2004

1 468

1 442

1 469

1 496

1 468
0

1 442
0

1 469
0

1 496
0

-4 148

-4 165

-4 272

-4 380

-4 336
282
2
-5
-9
-15
-51
-16

-4 365
281
4
-5
-9
-7
-50
-14

-4 468
281
4
-5
-9
-8
-52
-15

-4 573
281
4
-5
-9
-9
-54
-15

-149

-149

-154

-160

-2 829

-2 872

-2 957

-3 044

2 079

2 089

2 233

2 327

5 Bidragsinkomster
därav
kommun
landsting
vårpropositionen2

821

844

838

853

543
278
-

542
276
26

543
269
26

553
274
26

6 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-37
20
-57

-37
20
-57

-41
20
-61

-45
20
-65

7 Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

34
0
0

24
0
0

73
0
0

91
0
0

8 Årets resultat (förändring av
eget kapital)3

34

24

73

91

1 Intäkter
därav
nämnderna1
finansförvaltningen
2 Kostnader
därav
nämnderna1
kapitalkostnader
finansförvaltningen
ökning semesterlöneskuld
oförd personalkostnader
ökning pensionsskuld
individuell pensionsavgift
löneskatt /pension
3 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
4 Skatteintäkter (egna)

1 Nettodriftkostnaderna är 2 923 mkr (2002), 2 999 mkr (2003) och 3 077 mkr (2004).
2
3

Tillskott enligt budget-/vårproposition (11 mkr), övrigt (15 mkr). Exkl. förbehållsbelopp inom äldreomsorgen (4 mkr)
Exkl. engångsanslag enl. bilaga 2.

Bilaga 2

RAMBERÄKNING 2002
Totalt efter KS 2001-05-22
INTEGRERAD BUDGET 2001
Just kapitalkostnader (inv tom 00-12-31)
Justering för engångsanslag, TA m m*
Justering för att resultatenheter = 0
UTGÅNGSLÄGE

-2 793 138
1 848
11 920
161
-2 779 209

Uppräkning av kostnader (ej resultatenheter)
Slag 0, minus slag 03
Övriga slag, dock ej 41, 98, 99
Slag 41
Slag 98, 99
Kostnadsökning

-1 934 228
-1 003 649
-295 608
-98 081
-3 331 566

3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2,43%

-58 027
-20 073
-2 956
0
-81 056

Uppräkning av intäkter (ej resultatenheter)
Slag 0, minus slag 03
Övriga slag, dock ej 41 och 88
Slag 41
Slag 88
Intäktsökning
Nettoökning

1 059
422 516
9 753
112 080
545 408
-2 786 158

3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
1,57%
2,60%

32
8 450
98
0
8 580
-72 476

RAM EFTER UPPRÄKNING
Förändring KSAU 2001-05-02--04, 07
POL Allmänna val
LK
Näringslivsinsatser
LK
Landsbygdsrådgivning
LK
Mål 2 beredningssekretariat
LK
Beting
KSK Beting
TN
Särskilt anslag, Gråbohuset
TN
Beting
BN
LODIS
BN
Vindkraftsutredning
KFN Almedalsbiblioteket
KFN Internationella centrumbildningar
KFN Sommarverksamhet, fritidsgårdar
KFN Ishallen, kapitalkostnader, kylanläggning
KFN Hyra idrottsanläggningar, KA 3
KFN Beting
MHN Tillsyn djurskydd och förstärkt stab
BUN Teknikprogram Säveskolan

-2 851 685

-2 500
-10 000
-700
-900
1 000
2 000
-6 800
5 000
-160
-100
-700
-900
-230
-480
-714
2 000
-250
-1 600

Bilaga 2
Förändring KSAU 2001-05-02--04, 07 forts
BUN Projekt Attraktiv skola
BUN Förändrat barnantal, allmän förskola
BUN Förändrat elevantal, grundskola
BUN Förändrat elevantal, gymnasieskola
BUN Ökat elevantal, särskola
BUN Driftkostnader, Säveprojekt
BUN Ramförstärkning
VBC Avgiftningsenhet
VVN Ramförstärkning
GNVN Ramförstärkning
GSVN Ramförstärkning
HSN Ramförstärkning
Summa förändring KSAU 2001-05-02--05

-4 000
5 000
-508
1 148
-1 470
-2 495
-16 750
-2 000
-8 200
-2 500
-3 950
-12 800
-64 559

RAM efter KSAU

-2 916 244

Förändring KS 2001-05-22
TN
Minskat beting
HSN Ökad ramförstärkning
Summa förändring KS 2001-05-22

-2 000
-5 000
-7 000

RAM efter KS 2001-05-22
*) Engångsanslag i 2001 års budget, TA m m
EU, näringslivspengar, (LK)
Koopertativ utveckling (LK)
Rikskonferens arbetslösa (KSK)
Periodiskt underhåll (TF)
Vindkraftsutredning (BN)
Animationsutbildning, Folkuniversitetet (KFN)
Projekt avgiftning (VBC)
Skogsam-projekt (GSVN)
Organisationsöversyn (HSN)
Influensakampanj (HSN)
Summa engångsanslag
Kapitalkostnad att ta upp totalt utifrån lista:
slag 98= 138 968 tkr, slag 99= 141 859 tkr

-2 923 244

-6 000
-100
-100
-2 700
-250
-150
-1 600
-420
-400
-200
-11 920

Bilaga 3

Planeringsramar 2002, efter KS 2001-05-22
Nämnd
Kol 1

Kommunstyrelsen
Politikerorganisation
Ledningskontor
Konsult- och service
Räddningstjänst

Budget 2001
2

Budget 2002 Indexuppr 2)
Beslut
just 1)
TA och OM
3
4
5
Kv1 2001

Beting
6

Övr förändringar
7

8

-12 503
-74 586
-51 425
-55 048

-12 503
-69 291
-51 314
-55 087

-321
-1 702
-1 419
-1 405

0
1 000
2 073
0

Teknisk nämnd 3)
Byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- o hälsoskyddsnämnd

-94 310
-13 879
-109 599
-7 561

-91 610
-13 585
-109 521
-7 536

-1 585
-368
-2 544
-226

-391
0
-122
0

Barn- o utbildningsnämnd
Folkhögskolan
Västerby BC

-928 011
-7 826
-1 600

-928 170
-7 859
0

-24 192
-441
0

26
0
0

-20 675
0
-2 000

Visby vårdnämnd
Gotl norra vårdnämnd
Gotl södra vårdnämnd

-391 857
-115 681
-180 436

-391 842
-115 684
-180 132

-11 528
-3 225
-5 178

-101
-196
-97

-8 200
-2 500
-3 950

-748 816
-2 793 138

-745 075
-2 779 209

-18 342
-72 476

-2 192
0

-17 800
-79 559

Hälso- och sjukvårdsnämnd
Summa

1 000
2 000

3 000
2 000

8 000

Planeringsramar
2002

-2 500
-11 600

-6 800
-260
-3 024
-250

1) Budget 2001 justerad med sk engångsanslag, TA, kapitalkostnad t o m 2000-12-31 samt resultatenheter just för "nollresultat"
2) Löner 3% (slag 03 ingår i övr kostnader), övr kostnader 2%, exkl slag 41 internhyror 1%, kapitalkostnader samt stb är ej uppräknade
3) TN planeringsram för 2002 är preliminär.

Kol 3+4+5+6+7

-15 324
-80 593
-48 660
-56 492
0
-97 386
-14 213
-113 211
-8 012
0
-973 011
-8 300
-2 000
0
-411 671
-121 605
-189 357
0
-783 409
-2 923 244

Bilaga 4

Sammanställning av förslag till nettoinvesteringar
2002, efter KS 2001-05-22, mkr
Prioriterade investeringar
Windows 2000 (KS)
Löne- och personalsystem (KS)
Gråbohuset (KFN)
"
(BUN)
Säveprojektet (BUN)
Tjelvarskolan (BUN)
Rekylen (VVN)
Iliansgården (GSVN)
Patientinformationssystem (HSN)
Summa

8,4
5,5
0,4
8,7
47,7
2,2
1,0
6,4
4,6
84,9

Nettoinvesteringar per nämnd/förvaltning
LK
0,3
KSK
1,0
RT
3,0
TN
20,0
BN
0,2
KFN
0,7
MHN
0,1
BUN
13,0
FHS
0,3
VBC
Vårdnämnderna totalt
6,0
HSN
10,0
Summa
54,6
Ej skattefinansierade investeringar
Björkanderska, etapp II
VA, Själsö-Brissund
TN, ej skattefinansierat
Äldreboende, Tingsbrogården
Summa
Totalt

12,0
9,0
15,0
18,0
54,0
193,5

t
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Uppgradering operativsystem.
I den tekniska plattform som beslutats av SSG gäller att operativsystemet som
används i kommunen ska vara Windows 95. Windows 95 börjar dock bli föråldrat och svarar inte i dag upp till de tekniska krav som ställs på ett operativsystem.
Bl a beroende på de nya programvaror som kommer och att nya datorer i regel
levereras med Windows 2000 som standard.
En uppgradering till Windows2000 är nödvändig bl a för att
-

Microsoft har släppt supporten för Windows95 vilket innebär att drivrutiner
och anpassningar till ny hårdvara inte görs.

-

Nya program görs inte för Windows95.

-

Hårdvaruleverantörer stöder inte längre Windows95 vid nyproduktion.

Med Windows2000 får kommunen
-

Ett stabilare system.

-

Ett system som kräver mindre teknikerhjälp vid hårdvaruförändringar.

-

Ett system som ger större möjligheter att styra användarkonfigurationen.

ADB-service har under andra halvåret 2000 genomfört en genomgripande testverksamhet för att ta fram för- och nackdelar med Windows 2000. Windows
2000 har därvid visat sig vara ett stabilt operativsystem som inte medfört några
större problem när det testats på alla standardprogram och flertalet PC-modeller
som används i kommunen. Resultatet av testverksamheten är att ADB-service
rekommenderar Windows 2000 som standardoperativsystem för persondatorer i
Gotlands kommuns administration. För att förbereda en smidig implementering
av Windows2000 pågår en ytterligare test av Windows 2000 med IT-stödjarna,
ADB-service och HSF:s Mitenhet och BUF administration. Därefter kan Windows 2000 implementeras i början av 2002 i hela kommunen.
Vid en total implementering i kommunen av Windows 2000 blir bilden
denna:
Det finns en nackdel med Windows 2000 och det är att det krävs mycket internminne i PC:n, minst 64 Mb och helst 128 Mb. Detta gör att ett relativt stort antal
datorer måste uppgraderas eller bytas ut.

En uppskattning ger vid handen att 80 % av datorerna behöver en minnesuppgradering vid ett byte av operativsystem. Pris per maskin är 700 kr per dator x
1520 datorer vilket blir en kostnad på 1 064 000 kronor. På ca 320 datorer behöver även hårddisken bytas ut för 1400 kronor per dator totalt 448 000 kronor.
Utöver detta tillkommer kostnader för att utföra arbete med uppgradering av
program- och maskinvara vilket av ADB-service uppskattas till ca 1,5 timmar
per dator dvs. för ca 1900 datorer x 675 kr motsvarande totalt 1 282 500 kronor.
Sammantaget innebär detta hårdvarukostnader för motsvarande 2 794 500 kr.
Kostnaden för uppgradering till Windows2000 är 953 kronor per dator totalt för
1900 datorer 1 810 700 kronor.
I och med att windows 2000 implementeras som operativsystem kommer även
kravet på att även erhålla uppgradering av officeprogrammen till Office 2000.
Detta blir ytterligare en kostnad på ca 2000 kronor per dator, dvs för 1900 datorer 3 800 000 kronor.
Detta gör en total uppgraderingskostnad på 8 405 200 kronor.
Enterprise Agreementavtal.
Via VM-data erbjuder Microsoft ett s k ”Enterprise Agreement” avtal för de datorer som finns inom kommunen. Avtalet går i korthet ut på att kommunen betalar 2450 kr per dator och år i tre års tid. Därmed har kommunen rätt att köra med
Microsoft operativsystem, office- och backofficeprogram. Utöver detta ingår
samtliga uppgraderingar som görs inom de närmaste 4 åren. För kommunen, undantaget skolan, skulle årskostnaden med ”Enterprise Agreement” bli 4 655 000
kronor per år dvs 13 965 000 kr för tre år. Under förutsättning att ytterligare
uppgraderingar blir nödvändiga under den närmaste 4-årsperioden blir kostnaden
alltså i stort sett den samma med ett Enterprise agreementavtal som för en
”normal” uppgradering till Windows2000 och Office2000.
Med den snabba utveckling som är så finns det anledning att förmoda att ytterligare uppgraderingar av operativsystem och program måste göras inom en 4-årsperiod. Detta skulle medföra ytterligare en uppgraderingskostnad på ca 7 Mkr.
Totalt under 4-årsperioden blir det då ca 13 Mkr.
Ovanstående kostnader är beräknat på kommunens datorer exklusive BUF eftersom de redan tecknat ett Enterprise Agreementavtal.
Den största fördelen med ett tecknande av ett ”Enterprise Agreement” avtal är att
kommunen i och med detta får en modern, gemensam standard som styrs och
följs upp centralt samt att det införs samtidigt i hela kommunen. Dessutom
kommer inga ytterligare oväntade kostnader för programuppdateringar inom de
närmaste 4 åren. Ytterligare en stor fördel med ett enterprise Agreement avtal är
att det finns giltiga licenser för alla kommunens Microsoftprogram vilket gör att
det då inte behövs en omfattande licensinventering.

System Management program.
För att få en smidig implementering erfordras också ett sk systemmanagementverktyg. Detta verktyg gör inte bara att implementeringen av Windows2000 går
smidigare utan ger helt andra möjligheter att styra och följa upp den tekniska
plattformen och standarden.
Kommunens nätverk har under de senaste åren växt liksom kostnaderna för administrationen av detsamma . Att tekniker tillbringar sina dagar med att springa
runt bland användare och installera, reparera och uppgradera mjukvaror, drivrutiner och inställningar är opraktiskt, dyrt och föga utvecklande för personalen.
Teknikerna kallas till och med ibland skämtsamt för "gympadojjor" eftersom de
tillbringar större delen av sin tid till fots. Det må vara nyttigt för deras kondition,
men i övrigt är det ej en rationell lösning. Att finna en metod för att på ett smidigt sätt administrera och hålla kontroll på hela IT-miljön – från server till arbetsstationer och applikationer – är i det närmaste en nödvändighet för större
organisationer.
Organisation kring en System Management programvara skall vara uppbyggd så
rationellt som möjligt. Huvudsyftet är att få en automatik i de flesta arbetsmoment som ingår i arbetsuppgifterna för personalen på IT-enheten. Dessutom blir
det en kvalitetshöjning genom att man får en dokumentation genom hela kedjan
av arbetsmoment. Genom att det blir effektivare/enklare med inventering, licenser och programvarudistribution leder CCM till att det blir ekonomisk fördelaktigt på sikt för kommunen. Organisationen behandlas i den pågående utredningen
om en samordnad IT-organisation.
Ett System Management program kostar ca 1 Mkr i inköp.
Ekonomisk sammanställning bilaga 1.

Claes Kullberg
tf kommundirektör

Håkan Wibom
utvecklingschef

TOTAL KOSTNAD UPPGRADERING TILL WINDOWS 2000 OCH OFFICE 2000.
Uppgradering

Enterprise Agreement

Uppgradering till Windows 2000 1900 x 953 kr

1 810 700

Uppgradering till Office 2000 1900 x 2000 kr

3 800 000

Programlicenser totalt

5 610 700

Minnesuppgradering 1520 x 700 kr

1 064 000

1 064 000

448 000

448 000

Installation 1900 x 675 kr

1 282 500

1 282 500

Totalt minne och installation

2 794 500

2 794 500

System management program

1 000 000

1 000 000

Total kostnad första året 2002

9 405 200 investering

4 655 000 drift
3 794 000 investering

År 2003

3 700 000 avskr.+ ränta 4 655 000 drift
1 500 000 avskr.+ränta

År 2004

3 700 000 avskr.+ränta

4 655 000 drift
1 500 000 avskr.+ränta

År 2005

3 700 000 avskr.+ränta

0
1 500 000 avskr.+ränta

4 655 000 Drift

Utbyte hårddisk 320 x 1400 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
2001-04-25

BUN

§ 44

Tilläggsäskande 2002, programpeng till den kommunala gymnasieskolan
Gymnasieskolan på Gotland vidkänns vissa merkostnader jämfört med andra
kommuner, bl a på grund av följande:
!
!
!

Gotlands kommun har antagit en hög ambitionsnivå ifråga om att erbjuda ett brett
programutbud vid gymnasieskolan
Gotland har små möjligheter att samverka med andra kommuner kring gymnasieskolans
program
Gotland har en i riksperspektivet mycket hög andel elever som går i fristående
gymnasieskola, vilket medför en ”uttunningseffekt” i det offentliga skolväsendet.

Förvaltningschef Lars Danielson har i skrivelse 2001-04-23 bl a anfört:
I samband med att BUN beslutade om förslag till budgetäskande avseende 2002 uppdrogs åt
BUF att se över den s k programpengen utifrån gymnasiereformen (ökade inriktningar/valmöjligheter) samt beräkna de ekonomiska konsekvenserna av en ev justering.
Resultatet av denna översyn innebär att justeringar/höjningar av programpengen måste göras
för att programmen skall kunna genomföras med avsedd kvalitet och måluppfyllelse.
Programpengen bör egentligen relateras till den ”riksprislista” som gäller för resp
verksamhetsår/kalenderår. Detta är dock av budgettekniska skäl svårt, eftersom budgeten
fördelas innan aktuell prislista är beslutad och känd.
--Teknikprogrammet bör i bidragshänseende hänföras till Elprogrammet. Programmet är till
sin karaktär och till sitt innehåll (laborationer, material, gruppstorlekar) helt jämförbart med
Elprogrammet och bör därför ha samma ekonomiska förutsättningar. Skillnaden i bidrag
innevarande år är 17 276 kr/ elev. Merkostnaden beräknas till 1,6 mkr.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. BUN anhåller att programpengen till den kommunala gymnasieskolan tilldelas efter
senast kända riksprislista uppräknad med indexantagande för pris- och löneutveckling.
2. BUN anhåller att Teknikprogrammet fr o m 2002 tilldelas programpeng enligt det
belopp som gäller för Elprogrammet, vilket innebär ett tilläggsäskande om 1,6 mkr.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att med hjälp av extern
konsult kartlägga och redovisa kommunens merkostnader för skolverksamheten på
grund av Gotlands insulära läge.

1(6)

PM
Ledningskontoret
2001-04-25

Budgetberedningen/
Kommunstyrelsen

Redovisning av behov av om – nybyggnad av SÄRSKILT
BOENDE inom Gotlands kommun 2001-2005

Bakgrund
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2000-05-25 fick ”ledningskontoret i uppdrag att
till höstens budgetberedning samla in och redovisa behovet av olika former av
äldreboende och hur det tillgodoses och avses kunna tillgodoses.” Av olika skäl
redovisas nedanstående underlag till budgetberedningen maj 2001. Behovet är att
få en samlad bild och beräkning av kommande investeringsbehov.

Avgränsning
Denna beskrivning innehåller en översiktlig beskrivning av behov av om- och
nybyggnad av särskilda boenden ur dagens perspektiv utifrån det som idag kan
uppskatta och fem år framåt dvs. en ögonblicksbild. Utgångspunkten från
vårdförvaltningarna har varit önskad tid för inflyttning i redovisade särskilda
boenden. Syftet är att ge ett övergripande underlag för planering och behov av
investeringar. Underlaget behöver uppdateras årligen.
Redovisningen innehåller ingen beskrivning eller ställningstagande av utformning
och innehåll av redovisade om- och nybyggnader av särskilda boenden.
Vårdförvaltningarna ansvarar för diskussioner och planering av verksamhetsinriktningen för respektive särskilt boende (demensboende, övriga särskilda
boendeformer, korttidsboende). Utformningen av planerade om- och nybyggnader
vad gäller lägenheter, antal och utemiljö m.m. ansvarar vårdförvaltningarna för i
samarbete med tekniska förvaltningen.

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

Behovet är här beskrivet efter de brister som idag finns inom kommunens särskilda
boenden. Den aktuella ”kön” till särskilt boende 2001-01-01 består av 162 personer
som väntar på att få sitt biståndsbeslut verkställt. Med denna siffra ligger Gotlands
kommun högst i landet enligt en undersökning från Socialstyrelsen och
länsstyrelserna (mars 2001). Beräkningsgrunder saknas idag nationellt att exakt
kunna ange behov och efterfrågan med exempelvis X antal platser/bostäder i
särskilt boende per 1000 invånare över 65 år. Faktorer som påverkar behovet av
särskilt boende är komplext att beräkna och dess olika samband är inte klarlagda.
Faktorer som troligen påverkar behovet av särskilda boendeformer skulle kunna
vara tillgängligheten i det ordinära bostadsbeståndet, tillgång till hissar,
närområdets utformning och närhet till service samt resurser för bostadsanpassning. Befolkningsutvecklingen med ökat antal äldre personer påverkar
naturligtsvis men samtidigt vet vi att allt fler äldre är friskare upp i högre åldrar.
Skillnaderna i hälsa är dock stora mellan olika grupper i samhället. Behov av
särskilt boende kan ses i ett individperspektiv och i ett samhällsplaneringsperspektiv.
Utifrån den statistik för äldre- och handikappomsorg som alla kommuner årligen
lämnar till bl.a. socialstyrelsen redovisas för 1999 och 2000 att cirka 8% av
befolkningen 65 år och äldre bodde i särskilt boende den 1 oktober/1 november.
Vilket inte ska ses som ett riktmärke. Skillnaderna är stora mellan kommunerna.
För Gotlands kommun motsvarar det för år 2000 - 8,5 %. En teoretisk omräkning
till hur många personer 65 år och äldre som skulle kunna tänkas bo i särskilt boende
år 2005 skulle motsvara 897 dvs ytterligare 30 personer mot 2000.
Slutsatser av identifierat behov av om- och nybyggnad av särskilt boende i
kommunen utgår ifrån
- brister i standarden som måste åtgärdas, dubbelrum som personer alltmer inte
accepterar att bo i,
- behov finns av fler demensboenden och korttidsboenden,
- det finns idag 162 personer som väntar på verkställande av biståndsbeslut till
särskilt boende,
- antalet äldre personer över 65 år ökar (i liten omfattning de närmaste fem åren,
större ökningar kommer efter 2010 och framåt).
Resultatet av föreslagna åtgärder visar på en ökning av särskilt boende med 218
bostäder/platser (inkl. demensboende och korttidsboende). Det innebär att
kommunen troligtvis kommer att ligga högre än nuvarande riksgenomsnittet.
Avgörande är alltid den individuella bedömningen (myndighetsutövningen och
biståndsbeslutet). En avvägning är alltid den enskildes behov och möjligheter att
bo kvar hemma i förhållande till att flytta till ett särskilt boende.

Samverkan
Här redovisat underlag vad gäller behov av och pågående planering av om - och
nybyggnation av särskilt boende har tagits fram av respektive vårdförvaltning.
Tekniska förvaltningen har i denna sammanställning redovisat sina beräkningar av
investeringskostnader, projekteringstid och byggtid utifrån varje särskilt boende
som vårdförvaltningar beskrivit vara i behov av om- och nybyggnad.
Stadsarkitektkontoret har i denna sammanställning redovisat sina uppgifter
angående planändringar och bygglov.

Redovisning och diskussion kring denna sammanställning har skett tillsammans
med förvaltningscheferna i vårdförvaltningarna, tekniska förvaltningen och
stadsarkitektkontoret. Ledningskontoret har ansvarat för sammanställning av
underlagen och ej planering av inriktningen.

Beskrivning
Kommunernas ansvar vad gäller särskilda boenden regleras i socialtjänstlagen.
I socialtjänstlagen § 20 anges att ”Socialnämnden skall verka för att äldre
människor får goda bostäder och ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet
och annan lättåtkomlig service. Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för
service och omvårdnad för äldre människor i behöv av särskilt stöd.”
Socialtjänstlagen reglerar även behovet av särskilda bostäder för personer med
funktionshinder i § 21 ”Socialnämnden skall verka för att människor som av
fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får
möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Kommunen skall
inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana svårigheter
som avses i första stycket behöver sådant boende.”
De särskilda boendeformer som här beskrivs är kommunens ansvar att inrätta
antingen i egen produktion eller genom upphandling. För den enskilde personen
som önskar/har behov av att bo i särskilt boende utreds behovet vid en
biståndsutredning och ett individuellt biståndsbeslut fattas enligt 6 §
socialtjänstlagen (myndighetsutövning).
Det finns idag lägenheter som äldre- och handikappomsorgen förmedlar i
samverkan med Gotlandshem. Dessa finns inte beskrivna eller med räknade i detta
underlag. De nyligen av Gotlandshem färdigställda lägenheterna i kvarteret
Bofinken i Slite finns inte med i detta underlag då anmälan om boende endast sker
genom intresseanmälan och inte genom ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen
för den enskilde.
Arbetsmiljöinspektionen har föranmält om vitesföreläggande för Göransgården,
Klostergården och Strandgården.
Tekniska förvaltningen har redovisat att det förekommer ett ökat behov av
bostadsanpassning även inom nu befintliga särskilda boenden - servicehus. Det
som nu planeras och byggs bör vara så tillgängligt att onödiga framtida
investeringar undviks.
Behov finns även av särskilda bostäder för psykiskt funktionshindrade, yngre
fysiskt funktionshindrade och yngre personer med någon form av demens.
Underlaget är oklart. För vissa personer kan behovet täckas med en mer anpassad
lägenhet. Vårdnämnderna kommer att återkomma med denna beskrivning.
Redovisat material innehåller vårdförvaltningarnas redovisade behov av
ombyggnad av befintliga särskilda boenden, planerade om- och nybyggnad samt
ytterligare önskemål vad gäller om- och nybyggnad av särskilda boenden som just
nu inte finns med i förprojektering eller projektering. Vårdförvaltningarnas

underlag har bearbetats av tekniska förvaltningen och stadsarkitektkontoret.

Tabell 1

Översikt av önskad tidplan för inflyttning efter om- och nybyggnader
av särskilt boende.
Kommentar

Dessa uppgifter från vårdförvaltningarna har utgjort utgångspunkt
för tekniska förvaltningens och stadsarkitektkontorets redovisade
planeringstider i tabell 2 och 3.

Tabell 2

Tekniska förvaltningens redovisning av beräknade
kostnader/uppdrag.
Kommentar

Årskostnaden är beräknad på två sätt. Dels med en anuitet på den
beräknade investeringen, dels med rak avskrivning. Till
kapitalkostnaderna har lagts en drift kostnad på 300 kr/m2. Intäkten
har räknats med en lägenhetsstorlek på 30 m2 hyra på 1 200 kr/m2
samt ett statligt stöd med 9 000 kr per lgh och år.

Tabell 3

Redovisning av tekniska förvaltningens och stadsarkitektkontorets
planeringstider, byggtider, detaljplan/uppdrag i matris 2001 –
2005.
Kommentar
Tekniska förvaltningen

Projektering skall föregås av en förprojektering för att bestämma
inriktningen på projektet, lokalisering, ombyggnad alt nybyggnad
etc. Förprojektering är en process som är svår att tidsbestämma
eftersom det är helt beroende på det enskilda projektet. I tabellen
saknas genomgående tid för förprojektering.
Tidsaxeln är utlagd för att matcha de önskade sluttiderna i tabell 1.
kan inte uppfyllas i alla fall beroende på olika omständigheter.
Stadsarkitektkontoret

Avseende Klostergården har stadsarkitektkontoret angivit att
detaljplan kan vara klar tidigast vid årskiftet 2002/2003 och laga
kraftvunnen i början av 2003. detta förutsätter att planen inte
överklagas.
Detaljplanearbetet för Forsagården påbörjades 2001, men avbröts på
uppmaning från Gotlandshem. arbetet har lagts åt sidan och ingår för
närvarande inte i stadsarkitektkontorets resursplanering för 2001.
För att kunna ersätta boendet Göransgården måste annan mark
planeras för ändamålet, skulle Brömsebrolunden/Fiskmåsen bli
aktuellt för detta måste planuppdrag ges och markanvisning göras
under 2001 för att tidplanen ska kunna hållas.

Tabell 4

Redovisning av vårdförvaltningarnas ekonomiska beräkningar för
drift utifrån föreslagna förändringar 2001 – 2005.
Kommentar

Beräkningsgrunder redovisas. Denna redovisning av drift är
schablonberäknad. I schablon tas inte hänsyn till alla förekommande
kostnader. Detta framgår av fotnot. Preciserade beräkningar och
beskrivningar bör ingå i kommande redovisningar till
budgetberedningen (investeringar samt driftkonsekvenser) i samband
med revidering av denna plan.

Tabell 5

Resultat – antalet bostäder i särskilt boende enligt förslagna
förändringar
Kommentar

Redovisningen innehåller en summering av totala antalet särskilda
boenden inkl. demensboenden, och korttidsboenden utifrån
beskrivna önskemål/behov. Resultatet visar på en ökning med totalt
218 varav 151 särskilda boenden, en ökning med 56 demensboenden
och en ökning med 11 korttidsboenden. Exempelvis så innebär
ökningen med 11 korttidsboenden att detta är beroende av att Pjäsen
byggs för att kunna använda Korpen 1 till enbart korttidsboende.
Resultatet visar även en ökning inom GNV med totalt 5
platser/bostäder, inom GSV med totalt 33 platser/bostäder och inom
VVN med 190 platser/bostäder. Detta underlag bör ses som en
redovisning i dagsläget. Samtliga uppgifter bör revideras årligen för
att få underlag till en ständig aktuell totalbild.
I bilagorna 1 och2 redovisas mer detaljerade uppgifter och sammanställningar
av planerade om- och nybyggnader av särskilda boenden.

Prioritering
Vårdförvaltningarna har prioriterat om- och nybyggnad av särskilda boenden
inom sina respektive nämndområden. Grunden är arbetsmiljöinspektionens
eventuella vitesförelägganden, behov av färdigställande av redan påbörjade
projekt och behoven av snabb förbättring av boendestandard. Någon gemensam
prioritering för Gotlands kommun kan inte redovisas.

Förslag
Härmed överlämnas begärd redovisning av särskilt boende med följande förslag.
1. För en fortlöpande revidering föreslås att samordning och planering för
samtliga särskilda boenden sker med en gemensam strategisk grupp mellan
vårdförvaltningarna, tekniska förvaltningen och stadsarkitektkontoret för.
tekniska förvaltningen har idag utsett en person för projekteringsarbetet av de
särskilda boendena. Vårdförvaltningarna bör utse två personer (verksamhetsrepresentant och ekonom) som har i uppdrag att hålla samman
vårdsförvaltningarnas ansvar i planeringsarbetet.

I samordningen bör ingå tidplaner, prioriteringar, utformningar,
kostnadsberäkningar och driftkonsekvenser. Utformningen bör belysas utifrån
boende- verksamhets- fastighets- och samhällsaspekter.
2. För att underlätta planerings- och projekteringsarbetet föreslås att tekniska
förvaltningen tar fram ett gemensamt dokument (ramprogram) i samarbete
med vårdförvaltningarna och stadsarkitektkontoret. Detta bör utgöra den
grundläggande inriktningen för utformning och förutsättningar av särskilt
boende framöver.

Claes Kullberg

Eva Sellberg

t.f. kommundirektör

utvecklingschef

Bilagor
Bilaga 1

Sammanställning av planerade om- och nybyggnad särskilt
boende med demensboenden och korttidsboenden.

Bilaga 2

Sammanställning av samtliga särskilda boenden efter föreslagna
förändringar. Redovisning av kvarvarande –
oförändrade/planerade och avvecklade särskilda boenden med
demensboenden och korttidsboenden.

Tabell 1- Översikt av vårdförvaltningarnas önskade tidplan för inflyttning efter om-nybyggnader av SÄRSKILT BOENDE 2001-04-24
Nämnd Planerade om och
nybyggnader

Kommentar

2001

VVN

Pågående
projekt
Rekylen 26

nybyggnad

GNV

vid Stuxgården

nybyggnad

VVN

Vitkålen

nybyggnad

30 klart
2001-09-15 - inflytt
12 klart
2001 -09-01 - inflytt
byggstart

VVN

Rekylen 25

nybyggnad

byggstart

GNV

Stuxgården

ombyggnad

projektering klart,
byggstart ht-2001

VVN

Lien alt. nybygge

GSV

Iliansgården

GNV

Klostergården

VVN

Pjäsen

ombyggnad
nybyggnad?
etapp 3 ej
projekterad
nybyggnad
ombyggnad
upphandling?

GSV
VVN

Hemse
vårdcentrum
Tingsbrogården

ombyggnad?
nybyggnad?
nybyggnad
ombyggnad

GNV

Forsagården

GNV

Östersol

ombyggnad
nybyggnad
ej förprojekterat
ska
förprojekteras
ombyggnad

ombyggnad pågår av
etapp 2 klar ht 2001
förprojektering pågår

förprojektering pågår
förprojektering pågår

2002

2003

2004

59 klart – inflytt
2002-03-01/04-01/06-01
30 klart inflytt
2002-02-01 26 klart – inflytt
2002-05-01
oklart om byggstart
10 - etapp 3 – önskad
inflytt 2002-04-01
önskemål om byggstart

50 - önskad inflytt –
2003-06-01
100 – önskad inflytt
2003-10-01
80-önskemål inflytt
2003-10-01
40 – nybyggnad önskad
inflytt 2003-03-01
29 – ombyggnad önskad
inflytt 2003-12-31
30 - önskad inflytt –
2004-01-01
40 – önskad inflytt
2004-01-01

2005

Ej
förprojekterat

2001

VVN

Olofsgården

VVN

Plats? 90 bostäder

GSV

Sudergården

ingen
projektering
ombyggnad
ingen
projektering
tomt saknas
ej förprojekterat

GSV

Ekängen

ej förprojekterat

2002

2003

2004

2005

11 – önskad inflytt 200305-01
90 – önskad inflytt
2004-10-01
19 – önskad inflytt
2004-04-01
önskad inflytt
2005-04-01

Tabell 2 2001-04-25
SÄRSKILT BOENDE
Översiktlig kostnadsbedömning

Årskostnad
Intäkt
Räknat på anuitet
6% ränta
33 års avskrivning
300 kr/m2 i drift

Uppskattningen bygger på följande ingångsvärden:
Ytbehov vid nybyggnad: 66 m2 BTA per lägenhet
Kostnad vid nybyggnad: 14 000-15 000 Kr/m2BTA
Kostnad vid ombyggnad: 11 000 Kr/m2BTA

Projekt

Åtgärd

kostnad
Uppskattad
kostnad
kr/m2

Årskostnad
Rak avskrivning
6% ränta
33 års avskrivning
300 kr/m2 i drift
kostnad

30 m2 lägenhetsstorlek
1200 hyra 1 200 kr/m2
9 000 kr/lhg
per lgh

Uppskattat
Investeringsbehov
Miljoner kr

Planeringsläge
2001-03

Antal läg
efter åtg

Berörd yta
BTA

100

6600

14 000

92

8 473

4 500

-3 973

-39,7

10 324

-5 824

29
40
69

2580
2640
5220

11 000
15 000

28
40
68

6 343

3 105

-3 238

-46,9

7 705

-4 600

PÅGÅENDE UPPDRAG
"Pjäsen"

Nybyggnad

Programarbete pågår
Hyra upphandlas
Privat byggherre

Tingsbrogården

Ombyggnad
Tillbyggnad

Förprojektering redovisad
Förprojektering påbörjad

Stucksgården

Ombyggnad
Tillbyggnad

Pågår
Pågår

26
12
38

1200
640
1840

7 700
17 800

9
11
21

2 002

1 710

-292

-7,7

2 415

-705

Klostergården

Ombyggnad
Tillbyggnad

Förprojektering pågår
Förprojektering påbörjad

16
34
50

960
2244
3204

11 000
15 000

11
34
44

4 069

2 250

-1 819

-36,4

4 954

-2 704

Hemse vårdcentrum

Nybyggnad

Förprojektering pågår

80

5280

15 000

79

7 150

3 600

-3 550

-44,4

8 736

-5 136

Iliansgården, etapp 1
Iliansgården, etapp 2
Iliansgården , etapp 3

ombyggnad
ombyggnad
Ombyggnad

Färdigställd 2001
Pågår klart 2001
Förprojektering utförd

10
10
10
30

640
633
638
1910,5

10 773
10 435
11 000

7
7
7
21

2 015

1 350

-665

-22,2

2 425

-1 075

Forsagården

Ombyggnad
Tillbyggnad
Motsvarande kostnad för nybyggnad

30

1980

15 000

30

2 681

1 350

-1 331

-44,4

3 276

-1 926

Östersol

Ombyggnad
Tillbyggnad
Motsvarande kostnad för nybyggnad

40

2640

15 000

40

3 575

1 800

-1 775

-44,4

4 368

-2 568

PROJEKT UTAN UPPDRAG
Olofsgården

Ombyggnad

11

613

11 000

7

658

495

-163

-14,8

0
793

-298

Ers f Göransgården

Nybyggnad

90

5940

14 000

83

7 626

4 050

-3 576

-39,7

9 292

-5 242

Ombyggnad
Tillbyggnad

11
7
12
19

527
792
1319

11 000
15 000

6
12
18

1 638

855

-783

-41,2

1 992

-1 137

Motsvarande kostnad för nybyggnad

28

1848

15 000

28

2 502

1 260

-1 242

-44,4

3 058

-1 798

Sudergården

Del ombyggt 96

Ekängen

585

403

-22 406

-33 013

VVF
Rekylen 26
Rekylen 25
Vitkålen

1485
1485

Tabell2ny.xls

-1800
-1800
-300

-60,0
-60

TABELL 3 2001-04-25 TF + SAK
planeringstider,byggtider, bygglov, detaljplan/uppdrag

2001

2002

2003

2004

2005

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PÅGÅENDE UPPDRAG
Pjäsen

osäker, förproj ej klar

, bygglov tar ca 2 mån

Tingsbrogården

osäker, förproj ej klar

, bygglov tar ca 2 mån

Stucksgården

OK

, bygglov tar ca 2 mån

Klostergården
klarar ej tid, förproj ej klar
, plan klar tidigast 2002/2003
klarar ej tid, förproj ej klar , bygglov tar ca 2 mån x)

Hemse vårdcentrum
Iliansgården, etapp 1
Iliansgården, etapp 2
Iliansgården , etapp 3

klarar ej tid

, bygglov tar ca 2 mån

Forsagården

förproj ej påbörjad

, planarbetet har stoppats av Gotlandshem

Östersol

förproj ej påbörjad

, bygglov tar ca 2 mån

Olofsgården

saknar tid för förproj

, bygglov tar ca 2 mån XX)

Ers f Göransgården

förproj ej påbörjad

, planuppdrag finns inte

Sudergården

förproj ej påbörjad

, bygglov tar ca 2 mån x)

PROJEKT UTAN UPPDRAG

Ekängen

bygglov tar ca 2 mån

Lien
Projektering inkl upphandling och bygglov
Byggtid
x)

under förutsättning att verksamheten bedrivs i kommunal regi

xx)

tidig kontakt med SAK viktig

Tabellny3.xls

TABELL 4 Vårdförvaltningarnas redovisning av uppskattade driftskonsekvenser enligt önskad plan för om- och nybyggnad av
Särskilt boende 2001-04-23
UPPSKATTADE DRIFTKOSTNADER

Pågående projekt

Nuvarande antal
bostäder/platser

VVN
GNV

Rekylen 26
vid Stuxgården

inflytt fr Tallbacken 30 pl

VVN
VVN

Vitkålen
Rekylen 25

0

0

Förändring Nytillskott/
enl. förslag minskning
30
12

0
12

59
30

59
0

Bokslut
2000

2001

2002

1.200

9 000
3 600

8 970

2003

2004

2005

4:e kv

inflytt fr Tallbacken, 8 pl

2 745
9 000

10 833

Fågel Blå, Linneagården

GNV

Stuxgården

34

26

-8

VVN

Lien alt. nybygge

inflytt fr. Tallbacken, 8 pl

24

5

14 800 ( inkl
Strandgården)
6 485

30

-16

8 162

7 800
7 200

Gråbo demensboende

GSV

Iliansgården

46
kvar - etapp 2+3

GNV

Klostergården

39

50

11

6 259

VVN

Pjäsen

inflytt fr Korpen 1,
Regnbågen
Mariahemmet

100

7

29 689

GSV
VVN
GNV
GNV

Hemse vårdcentrum
Tingsbrogården
Forsagården
Östersol

om- och nybyggnad

80
69
30
40

11
29
8
-3

19 140
8 443
4 852
6 443

11
90
47
30
28

-1
34
47
-7
0

Ej förprojekterat
Olofsgården
Plats? 90 bostäder
Korpen avd 1
Sudergården
Ekängen

om- och nybyggnad
om- och nybyggnad
ombyggnad

ombyggnad
VVN
inflytt fr Göransgården
VVN
nytt korttidsboende
VVN
ombyggnad
GSV
ombyggnad
GSV
Nästa sida beskrivning av beräkningsgrund
Uppgifter från vårdförvaltningarna

Tabell 4 Drift - Säbo

13 707
5 216
3 812

6 000
(20 pl)

9 000
(30 pl)
10 500
(7 mån)
30 000

15 000

24 000
20 700
9 000
12 000

27 000
15 200
9 000
8 400

TABELL 4 Vårdförvaltningarnas redovisning av uppskattade driftskonsekvenser enligt önskad plan för om- och nybyggnad av
Särskilt boende 2001-04-23
Schablon Alla driftskostnader är i prisnivå för 2001. I uppskattade driftkostnader ingår personalkostnad (dag och natt/ 0,75+0,10) med 277,8 tkr per boende. Demensboenden räknas
med samma schablon. Total nettokostnad beräknas till 300 tkr/boende Kostnader för sjuksköterskor och geriatriker (ca 30 tkr/boende) ingår ej i schablonen samt
Administrativ personal, chefer m fl är heller inte medräknade.
Bokslut

2000 I redovisningen ingår ej hyra, kost och kapitalkostnad

GSV

Bokslut 2000 - i samtliga redovisade särskilda boenden fanns under 2000 ett blandat ansvar för verksamhetschefen vilket inkluderade ex. hemtjänst, särskilt boende,
demensverksamhet. Budget för 2000 var ej uppdelad i personalkostnader för olika verksamhetstyper/verksamhetschef. Budget och utfall ej särredovisat.
I bokslut för Hemse vårdcentrum ingår inte kostnader för 16 korttidsplatser.

GNV

Demensboendet vid Stuxgården - personal överflyttas från Strandgården och till hemtjänsten.
I bokslut för 2000 – För Stuxgården ingår 30 av 34 platser vid Stuxgården pga inflyttningsstopp och 12 platser vid Strandgården = 42 boende. Budget utifrån totalt 46
boende.

Tabell 4 Drift - Säbo

resultat

TABELL 5

RESULTAT - antal bostäder i särskilt boende - enligt föreslagna förändringar
23-apr-01
t.o.m. 2005
VVN

Särskilt boende
servicehus, serviceläg
ålderdomshem, sjukhem

Demensboende
gruppboende
specialboende

Korttidsboende

GNV

oförändrade
om-nybyggnad
totalt

211
334
545

oförändrade
om-nybyggnad
totalt

27
79
106

oförändrade
om-nybyggnad
totalt

47
47

GSV

TOTALT

39
162
128
72
167 234*

17
30 10*
47

6
6

412
534
946
plus 151

72
109
38
181
plus 56

jmfr 2000 jmfr 1999

795

825

125

102

63

59

28

5
16
21

11
63
74
plus 11

Totalt efter förändringar
jmfr 1999
jmfr 2000

698
484
508

220
236
215

293
266
260

* Demensboende fd. Iliansgården etapp 2 med 10 läg pågår, etapp 3 ännu inte påbörjad
Evakuering med 6 lägenheter vid Storgatan samt personer på Solkusten inte medräknat

2001-04-23 LK/ES

1201 plus 218
986
983

jmfr-00

BILAGA 1- Sammanställning av planerade om- och nybyggnader av SÄRSKILT BOENDE 2001-04-17/ES
Planering
Önskemål

Antal
bostäder

Framtida
användning

Ersätter

Ersätter
antal
bostäder

Nytillskott

Önskemål +
Tid för färdigställande

VVN
Vitkålen

59

Särskilt boende
med hemtjänst

Rekylen 26
Rekylen 25

30
30

Särskilt boende
Särskilt boende

Lien

24

Demensboende

Pjäsen

100

Tingsbrogården

69

Särskilt boende
Demensboende
(24)
Särskilt boende
Demensboende
(20)

59
Tallbacken1
Tallbacken
Korpen 3:an/Fågel Blå
Korpen 4:an/Linneagården
Demensboende Tallbacken
Demensboende Gråbo S-hus
Korpen avd 12
Regnbågen (korttidsbo)3
Mariahemmet4
Ny – och ombyggnad

30
8
11
11
8
11
48
16
29
40

0
0

5
7

29
varav 20
demens

Olofsgården

11

Specialboende

Ombyggnad

12

-1

Tomt ?
servicenära

90

Särskilt boende

Göransgården5
förprojektering genomförd

56

34

TOTALT

413

240

133

1

Avvecklas
Framtida användning som korttidsboende
3
Avvecklas
4
Avvecklas
5
Avvecklas, vitesföreläggande pågång från Yrkesinspektionen
2

Byggstart 2001-maj
Klart - inflytt 2002-03-01/0401/06-01
Klart - inflytt 2001-09-15
Klart - inflytt 2002-02-01

Önskemål klart 2002
Oklart byggstart (BUN)
Önskemål inflytt 2003-10-01
ska upphandlas
nybyggnad önskemål inflytt
2003-03-01
ombyggnad önskemål inflytt
2003-12-31
förprojektering pågår
Önskemål inflytt 2003-05-01
ingen projektering
Önskemål inflytt 2004-10-01
ingen projektering,
servicenära tomt efterfrågas

BILAGA 1- Sammanställning av planerade om- och nybyggnader av SÄRSKILT BOENDE 2001-04-17/ES
Planering
Önskemål

Antal
bostäder

Framtida
användning

Ersätter

Ersätter
antal
bostäder

Nytillskott

Önskemål om tidplan för
inflyttning
Tid för färdigställande
Klart inflytt 2001-09-01

GNV
Nybyggnad vid
Stuxgården
Stuxgården

12

Demensboende

Strandgården6

12

12 demens

26

Särskilt boende

Ombyggnad

34

-8

Klostergården

50

Om-nybyggnad7

39

11

Östersol

40

Särskilt boende
Demensboende
(10)
Särskilt boende

Ombyggnad och nybyggnad

43

-3

Önskemål inflytt 2004-01-01
Ska förprojekteras

Forsagården

30

Särskilt boende/
Demensboende
Korttidsboendedemens

Särskilt boende

22

8

Önskemål inflytt 2004-01-01
Förprojektering under 2001

TOTALT

158

150

20

6
7

Avvecklas, vitesföreläggande pågång från Yrkesinspektionen
Vitesföreläggande pågång frånYrkesinspektionen

Projektering klart, byggstart
hösten 2001
Klart inflytt 2002-05-01 2
Önskemål inflytt 2003-06-01
förprojektering pågår

BILAGA 1- Sammanställning av planerade om- och nybyggnader av SÄRSKILT BOENDE 2001-04-17/ES
Planering
Önskemål

Antal
bostäder

Framtida
användning

Ersätter

Ersätter
antal
bostäder

Nytillskott

Önskemål +
Tid för färdigställande

Förändrad
Ersätter SÄBO
verksamhet till
Ombyggnad pågår i 3 etapper
Demensboende
inkl.
korttidsboende 3
Särskilt boende
Ombyggnad och nybyggnad
ev. korttidsboende

46

-16

69

+11

37

-7

Önskemål inflytt 2004-04-01
Ej förprojekterat

28

0

Önskemål inflytt 2005-04-01
Skall förprojekteras

180

-12
oklart om
Ekängen

GSV
Iliansgården

30

Hemse
vårdcentrum

80

Sudergården

30

Särskilt boende

Ekängen

28

Särskilt boende

TOTALT

168

Ombyggnad
Vissa delar är redan
ombyggda
?

Etapp 1 klar 2000
Etapp 2 pågår - klar ht 2001
Etapp 3 projektering ska göras,
önskemål inflytt 2002-04-01
Storgatan 6 för evakuering
Önskemål inflytt 2003-10-01
Förprojektering pågår

BILAGA 2 - SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA SÄRSKILDA BOENDEN EFTER FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR
2001-04-17/ES
Nämnd

Kvarvarande**
SÄBO

Grönsiskan
Åkermanska
servicehus
Gråbo servicehus
Hansegården
Olofsgården
Gotlands
sjukhem*
Solrosen*
Vitkålen
Rekylen
Lien
Tingsbrogården
Pjäsen
Mariahemmet
Tallbacken
Göransgården
Korpen avd 1
Tomt?
TOTALT
* = Entreprenad

1

Kvarvarande** Kvarvarande** Planerade
DEMENS
BOENDE

KORTTIDS
BOENDE

SÄBO

Planerade

Planerade

DEMENS
BOENDE

KORTTIDS
BOENDE

Avvecklas Avvecklas
SÄBO

Avvecklas

DEMENS KORTTIDS
BOENDE
BOENDE

21
50
111
11
11

1

29
16
59
60
401

9
76

24
20
24
28
38
42

8
14

108

23

47
251
** = Vissa
kvarstår
oförändrade och
vissa
platsantal är
oförändrade efter
om-nybyggnad

38

Nuvarande antal bostäder oförändrat efter om-nybyggnad

0

90
294

68

47

25

BILAGA 2 - SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA SÄRSKILDA BOENDEN EFTER FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR
2001-04-17/ES
Nämnd

Kvarvarande**
SÄBO

Kilåkern
Syrengården
Stuxgården
Strandgården
Forsagården
Klostergården
Östersol
TOTALT
Hattstugan*
Hagagatan
Kråkan
Vallemo
Hemse
vårdcentrum
Ekängen
Sudergården
Åvallegården
Iliansgården
TOTALT

2

Kvarvarande** Kvarvarande** Planerade
DEMENS
BOENDE

KORTTIDS
BOENDE

17

5
1

39

SÄBO

Planerade

Planerade

DEMENS
BOENDE

KORTTIDS
BOENDE

26

12

222
403
40
167

8
10
17

6

30

Avvecklas Avvecklas
SÄBO

DEMENS KORTTIDS
BOENDE
BOENDE

8
12
1
1
3
23

8
28
30
18
534

165

28
306
18

5

205

11

7
307
38

21

11

16
23

Nuvarande antal bostäder oförändrat efter om-nybyggnad
Nuvarande antal bostäder oförändrat efter om-nybyggnad
4
Nuvarande antal bostäder oförändrat efter om-nybyggnad
5
Nuvarande antal bostäder oförändrat efter om-nybyggnad
6
Nuvarande antal bostäder oförändrat efter om-nybyggnad
7
Etapp 3 med ombyggnad till 10 lägenheter skall projekteras för att byggas under 2002. Förfrågan från TF om möjlighet att skjuta etapp 3 längre fram i tiden.
3

Avvecklas

2

BILAGA 2 - SAMMANSTÄLLNING AV SAMTLIGA SÄRSKILDA BOENDEN EFTER FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR
2001-04-17/ES
Nämnd

Kvarvarande
SÄBO

VVN TOTALT
GNV TOTALT
GSV TOTALT
Totalt

251
167
205
623

Kvarvarande Kvarvarande Planerade Planerade
DEMENS
BOENDE
38
17
38
93

KORTTIDS
BOENDE
0
6
21
27

SÄBO
294
11
305

Planerade

Avvecklas

Avvecklas

Avvecklas

DEMENS
BOENDE
68
30

KORTTIDS
BOENDE
47

SÄBO

DEMENS
BOENDE
23

KORTTIDS
BOENDE
25
2

98

47

23

27

108
23
23
154

GOTLANDS KOMMUN
Centrala samverkanskommittén

2001-05-16

1

Plats och tid

Ledningskontorets sammanträdesrum kl 14.00 - 15.30

Beslutande

Bo Dahllöf ordförande
Inger Seffers, TCO
P.O Widjer, SACO, LR
Hans-C Holmert, Kommunal
Katarina Björling Vårdförbundet
Gunnar Ramstedt, GLF

Övriga deltagande

Birgitta Tell, sekr
Åke Wennerberg, Ledningskontoret

Utses att justera

Hans-C Holmert

Justeringens plats
och tid

Ledningskontoret

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 8-10

Birgitta Tell

Ordförande

Bo Dahllöf

Justerande

Hans-C Holmert

GOTLANDS KOMMUN
Centrala samverkanskommittén

2001-05-16

CSK § 8

Val av justerare
Hans-C Holmert valdes till att justera dagens protokoll.

CSK § 9
Förhandling, MBL § 11 om ramar för driftbudget 2002 samt preliminär
investeringsbudget 2002-2006
Handlingar hade tidigare utsänts till samtliga fackliga organisationer. Protokoll från
budgetberedningen samt "ramar per förvaltning" delades ut på mötet.
Åke Wennerberg gick igenom "Ramberäkning 2002", en sammanställning av
budgetmaterialet.
De fackliga organisationerna, Vårdförbundet, Lärarförbundet, Kommunal Gotland,
SACO/LR, SKTF och Gotlands läkarförening lämnade in en skrivelse ställd till
Ledningskontoret "Budget för verksamhetsår 2002 och flerårsplan 2002-2006" där de
anser att underlaget till dagens förhandling inte är så fullständigt att det kan ligga till
grund för MBL-förhandling § 11 samt att de vill ha en redovisning av några uppräknade
punkter, se bilaga.
Efter diskussion var parterna överens om att dagens förhandling var en MBL § 11förhandling.
Ordföranden lämnade följande svar på de fackliga organisationernas skrivelse.
Arbetsformer för inflytande diskuteras vid nästa CSK-seminarium.
Garanterat inflytande i det fortsatta budgetarbetet
Personalkostnaderna ska redovisas i det fortsatta budgetarbetet
Omgående ta upp en diskussion för att uppnå budget i balans. Ordföranden återkommer
med förslag efter diskussion med förvaltningscheferna.
Ordföranden återkommer med en tid (maj-juni) till de fackliga organisationerna om
fortsatt diskussion ang skrivelsen.
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GOTLANDS KOMMUN
Centrala samverkanskommittén

2001-05-16

CSK:s utskott beslöt
Ordföranden kallar till en fortsatt diskussion med de fackliga organisationerna
Vid nästa CSK-seminarium diskuteras arbetsformerna för CSK
Förhandling enligt MBL § 11 förklarades avslutad.
CSK § 10
Vårdnämndernas framtida organisation
Ordföranden informerade om skrivelsen som förelåg som förslag till Kommunstyrelsen
om att genomföra en förändrad nämndorganisation med uppdelning på två nämnder.
De fackliga organisationerna begärde förhandling, MBL § 11.
CSK:s utskottets beslöt
Arbetsgivaren kallar till förhandling, MBL § 11 om Vårdnämndernas framtida
organisation.
_____
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OMVÄRLDSANALYS GOTLANDS KOMMUN 2001-2006

1. Bakgrund
1.1 Arbetssätt, mål och modell
Omvärldsanalys nr 7 sedan 1995
Omvärldsanalysen genomfördes inom
Gotlands kommun för första gången 1995
för perioden 1995-2000. När nu omvärldsanalysen för perioden 2001-2006 presenteras är det den sjunde i ordningen. Innehållet och upplägget av arbetet har dock utvecklats årligen.

förutsättningar

externa
omvärldsfaktorer

framtidsbilder

kommuninterna
faktorer

spegling
av interna
faktorer

strategier
&
åtgärder*
* På kommunoch nämndnivå

Projektgruppen som arbetat med utvecklingen av omvärldsanalysen består av
Björn Ericsson, K-G Roos, Anders Gripne,
Ulf Johansson och Åke Wennerberg.

Följande definition har tagits fram för att
tydliggöra vad som avses med omvärldsanalys:

Sektorsvisa överläggningar vid förvaltningschefsträff
Omvärldsanalys 2001-2006 bygger till stor
del på de diskussioner som fördes på förvaltningschefsträffen den 16 mars 2001 vid
Suderbys Herrgård. Vid denna träff gjordes
en genomgång av gemensamma planeringsförutsättningar samt revideringar av
framtidsbilder och externa omvärldsfaktorer som tagits fram i tidigare omvärldsanalyser.

”En systematisk, förankrad och tidsmässigt
återkommande process för att analysera
hur olika faktorer i omvärlden påverkar
organisationens utveckling på sikt i syfte bl
a att skapa insikt och handlingsberedskap
inför alternativa framtider för att kunna
påverka handlandet.”

Mål och modell för arbetet
Målen med omvärldsanalysen inom
Gotlands kommun är följande:

Sektorsvis fördes diskussioner om hur omvärldsfaktorerna förväntas påverka kommunens verksamheter under den närmaste
femårsperioden samt läge år 2006 för viktigare kommuninterna faktorer. Vidare
diskuterade respektive sektor strategier och
förslag till åtgärder för att nå GOTt-attleva-LAND. Dessa avsnitt redovisas i slutet av denna rapport.

• Tydliggöra och analysera alternativa
framtidsbilder för att skapa insikt och
handlingsberedskap i den kommunala
organisationen.
• Processen ska stödja ett lärande arbetssätt med ett brett deltagande.
• Omvärldsanalysen ska utgöra ett underlag för att styra inriktningen av
kommunens verksamhet.
• Utveckla demokratin genom att stimulera till debatt om Gotlands utveckling.

Sektorsindelningen, samt närvarande vid
förvaltningschefsträffen, är följande:
Samhällsbyggnad: TF, SAK, MHK - K-G
Roos, C Edström, J von Wachenfeldt & L
Johansson

En ny modell för att beskriva arbetet med
omvärldsanalysen har tagits fram:
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ning, ekonomi, näringsliv, bostäder, sysselsättning, turism, personalförsörjning och
utvecklingen inom Östersjöområdet och
EU. Dessa redovisas i en särskild handling.

Vårdsektorn: VVF*, GNVF, GSVF*,HSF, VBC, RT - A Bogniel, J-O Henriksson, S Wessman, J Bejrum
* Ej närvarande vid förvaltningschefsträffen

Utbildning, kultur & fritid: BUF, KFF,
FH - L Danielson, U Pettersson, G Brogren

Nytt GOTt-att-leva-LAND med målet
att vända befolkningsutvecklingen
Vid förvaltningschefsträffen enades närvarande om behovet av en realistisk målbild.
De tre framtidsbilderna som finns med i
omvärldsanalysen behövs i scenariearbetet
men när det gäller framtagande av strategier inom kommunen behövs en målbild som
alla strävar efter att uppnå.

Gemensamt: LK, KSK - B Dahllöf, B
Ericsson, C Kullberg, A Gripne, Å Wennerberg, U Johansson, S Gottleben, U
Åkermark-Jansson
Gemensamma förutsättningar inför
omvärldsanalysen
Inför omvärldsanalysen har gemensamma
förutsättningar tagits fram inom områden
som anses vara av särskild betydelse för
utvecklingen under den närmaste femårsperioden. I dessa beskrivs nuläge och förväntad utveckling för faktorerna befolk-

Närvarande vid förvaltningschefsträffen
enades om att syftet i den nya målbilden ett reviderat GOTt-att-leva-LAND - är att
vända befolkningsutvecklingen så att 1994
års nivå uppnås år 2006 (58 300 personer). Inriktning på längre sikt är att nå
65 000 invånare under 2000-talet.

1.2 Väsentliga händelser år 2000
Förutom de gemensamma förutsättningarna utgör ovanstående bilder över väsentliga händelser år 2000 - externt respektive internt - bakgrundsbilder inför omvärldsanalysen. Dessa bilder
har liksom bilden över trender och tendenser (2001) bearbetats vid gruppdiskussioner i samband med förvaltningschefsträffen i mars 2001.
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1.3 Trender och tendenser (2001)
De trender och tendenser som identifierats ha stor betydelse i dagsläget för omvärldsanalysen
visas i bilden nedan. Trenderna och tendenserna är en ögonblicksbild ur perspektiven värderingsförskjutningar, teknik/bioteknik, kommunen, ekonomi och arbetsmarknad, tendenser
samt världsarenan.
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2. Externa omvärldsfaktorer
De faktorer som bedömts påverka utvecklingen för Gotland i störst utsträckning under perioden fram till år 2006 redovisas nedan på tre olika bilder. Faktorerna är indelade i fem olika
grupper - övergripande, internationella, nationella, regionala samt viktiga faktorer för näringslivets utveckling.
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3. Framtidsbilder
Som underlag för arbetet med omvärldsanalysen har scenarier över tre olika alternativa framtidsbilder tagits fram - GOTt-att-leva-LAND, Livet går vidare och Ödsliga ön. Dessa speglar
tre möjliga utvecklingsalternativ.

GOTt-att-leva
LAND
Livet går
vidare

Nuläge
Nuläge

Ödsliga ön

I årets omvärldsanalys har behovet av realistiska framtidsbilder samt en målbild under omvärldsanalysperioden, d v s fram till år 2006, lyfts fram. Samtliga framtidsbilder har därför
reviderats jämfört med föregående års omvärldsanalys. De tre framtidsbilderna som finns med
i omvärldsanalysen behövs i scenariearbetet för att uppnå målet att tydliggöra och analysera
alternativa framtidsbilder för att skapa insikt och handlingsberedskap i den kommunala organisationen.
När det gäller utformandet av strategier inom kommunen behövs en målbild som alla strävar
efter att uppnå. Syftet i den nya målbilden - ett reviderat GOTt-att-leva-LAND - har därför ändrats till att vända befolkningsutvecklingen så att 1994 års nivå (den högsta i modern tid, 58 237 personer) uppnås år 2006. Inriktning på längre sikt är att nå 65 000
invånare under 2000-talet. Vid slutet av år 2000 uppgick invånarantalet på Gotland till
57 313 personer.
Även de båda andra framtidsbilderna har reviderats. Framtidsbilden ”Livet går vidare” är att
anse som trendalternativet, d v s om nuvarande befolkningsutveckling håller i sig. ”Ödsliga
ön” reviderades till en mer realistisk bild än tidigare där befolkningen minskar till 54 900 invånare år 2006.
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3.1 GOTt-att-leva-LAND - ny målbild!

3.2 Livet går vidare
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3.3 Ödsliga ön
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4. Omvärldsfaktorernas bedömda påverkan
på kommunens verksamhet
Gemensamt

lingen och folkhälsoläget pekar på behovet av kraftfulla satsningar för att förändra ogynnsamma mönster. Äldreomsorgen får fler kunder. Skolan, fritiden
och barnomsorgen får färre kunder. Bilden av var och med vad våra medarbetare bör arbeta förskjuts.

➟ Kommunikationer IT - Kostnaderna för

datakommunikation beräknas minska
vilket ökar möjligheterna till utbyggnad
i en snabbare takt.
➟ Högskolans utveckling - En positiv ut-

veckling för Högskolan är viktig för att
säkerställa rekryteringen av vissa personalgrupper.

➟ Sysselsättning - Hur rekrytera, behålla

och fortbilda personal? Utbildningsnivå
och arbete är i hög grad bidragande till
hälsoutvecklingen. Andelarna lågutbildade och låginkomsttagare är högre på
Gotland än i riket i genomsnitt. Kommunens yrken är inte attraktiva för ungdomar och ungdomar utbildar sig inte
till vårt yrkesutbud. Vi har inte heller
attraktiva anställningsvillkor. Personaluthyrningsföretagen expanderar.

➟ Kommunal ekonomi - Begränsade resur-

ser och balanskrav påverkar möjligheterna att förbättra inom olika områden
med ökade behov, förväntningar och
krav. Ett fortsatt tryck på kommunerna
att planera och redovisa en ekonomi i
balans samt undvika skattehöjningar
tenderar att pressa fram kortsiktiga planer med ringa utrymme för långsiktiga
förebyggande och hälsofrämjande strategier.

Samhällsbyggnad
➟ Lagstiftning - Ändrade krav påverkar

➟ Politiska beslut på riksnivå - Politiska

organisation, arbetssätt och investeringsbehov.

beslut på riksnivå innebär styrning av
insatser till äldre och funktionshindrade
(socialtjänstlag, lagen om stöd och service), tillgänglighetskrav i allmänna och
offentliga lokaler (nya föreskrifter), avgiftssystem m m. Beslut om konkurrensutsättning, EU-anpassning av alkoholpolitiken, regionförsöket samt beslut
med anledning av bredbandsutredningen
är andra exempel som påverkar kommunen.

➟ Kommunens ekonomi - Investeringsut-

rymmen begränsar. Prioriteringar av
verksamheter.
➟ Befolkningsutveckling - Ökat behov av

planläggning, exploatering och utbyggnad infrastruktur. Ökade lokalbehov i
kommunala verksamheter kräver investeringar.
➟ Boende och livsmiljö - Attraktivt byg-

➟ Förutsättningar för det lokala närings-

gande utan att bygga bort attraktiva
miljöer. Prioritering av infrastrukturutbyggnad.

livet - Som en följd av konkurrensprogrammet kan konkurrensutsättning av
verksamhet inom de centrala kontoren
komma att ske.

➟ Rekrytering - Konkurrens om arbets-

kraft leder till ökande lönenivåer och
svårigheter att rekrytera rätt kompetens.

➟ Befolkningsutveckling och -struktur -

Ökad andel äldre, färre personer i åldersgrupp 19-65 år, påverkar möjlighet
att ge service m m. Befolkningsutveck10
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➟ Medicinsk utveckling - fortgår med

Vårdsektorn

oförminskad styrka. Landvinningarna
tydliggör mer och mer behovet av prioriteringar i vården om inte mer resurser
tillförs. Framgångarna medför ofta
kostnadsfördyringar och mer och mer
subspecialiseringar. För glesbygd medför detta både ekonomiska men också
andra problem som t ex rättvisan till en
likvärdig vård över hela landet, men ger
ibland också effektiviseringar i vården.

➟ Sysselsättningsnivå - Inom vårdsektorn

är det idag svårt att rekrytera i synnerhet
distriktsläkare, tandläkare, sjuksköterskor, socialsekreterare samt chefer och
handläggare inom äldreomsorgen. Vidare har svårigheter börjat märkas att rekrytera undersköterskor och vårdbiträden på landsbygden.
➟ Befolkningsutveckling och -struktur -

Det är bekymmersamt för rekryteringsläget och för belastningen inom äldreomsorgen att utflyttningen från Gotland
i allt större utsträckning sker i de yngre
åldersgrupperna (15-29 år) och att inflyttningen till Gotland domineras av
den äldre generationen (55-79 år). Befolkningsutvecklingen och dess struktur
kommer på olika sätt att påverka förvaltningarna med nuvarande trend, i negativ riktning, d v s ett ökande antal äldre med färre händer i vården.

Utbildning och kultur
➟ Försvarets neddragning - arbetskrafts-

tillförsel, ”elevtillskott”, anläggningar
och utrustning
➟ IT-utvecklingen - inom biblioteken, di-

stansutbildning, ökat tjänsteutbud till
medborgare (kurser, öppettider, information)
➟ Kommunikationer - fler kursdeltagare,

bra kommunikationer är en förutsättning

➟ Högskolans utveckling - Högskolans

utveckling kommer att påverka vårdförvaltningarna i positiv riktning om utbildningar till sjuksköterska samt för
socialsekreterare, handläggare och äldreomsorgschefer förläggs till Gotland.

➟ Högskolan - elevtillskott för högskole-

➟ Kommunikationer - Med förbättrade och

➟ Kommunal ekonomi - lärarlöner, verk-

behörighet, möjligheter till samverkan
mellan högskola-kultur-näringsliv och
andra skolformer som tillväxtskapande
faktor
samheter i ”riskzon”

billigare kommunikationer till fastlandet
blir det troligtvis lättare att rekrytera
personal från fastlandet. Dock är det
nödvändigt att utveckla ett program för
att göra Gotlands kommun till en attraktiv arbetsplats för att få större genomslagskraft när det gäller rekryteringar från fastlandet.

➟ Politiska beslut - kunskapslyftet, max-

taxa, nytt studiestödssystem
➟ Hushållsekonomi - intäktsfinansiering
➟ Gott-IT-land, ITIS
➟ Vuxenutbildningen - ändrat efterfråge-

mönster

➟ Kommunal ekonomi - personal, behov,

inga resurser
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5. Kommuninterna faktorer - läge år 2006
• Arbetsmiljö/stress: Arbetsmiljö och
friskvård i fokus. Påverkar positivt rekrytering och sjuktal.
• Effektivare resurshantering: Ökad samverkan över förvaltningsgränserna i
projekt, t ex i ekonomi och PA-arbete.
Ökad intern ”självservice”.

Gemensamt
• IT-utvecklingen och det administrativa
arbetet: Inga PC, endast ”tunna” klienter. Tekniken har nått ut till alla verksamheter - från 2 200 till 3 300 anslutna.
IT och telefoni har integrerats mera.
Mobila tjänster har vunnit insteg.
• Nya ekonomi-, PA- och ledningsinformationssystem: All information hämtas
via webb-tekniken. Minskade personliga
kontakter och minskad handläggningstid
genom att flera har direktaccess till
nödvändig information. Kraftigt minskat pappersflöde. Mer resurser krävs för
analys. Behovet av IT-personal ökar
som behärskar ny teknik.
• Konkurrensprogrammet: Andelen
tjänster som köps utifrån har ökat för att
genom konkurrensutsättning effektivisera verksamheten och minska dess kostnader.
• Personalförsörjning (rekrytering av ny
personal samt bibehålla och vårda den
befintliga personalen): Många anställda
med stor erfarenhet har slutat. Viktigt
att kommunen är en attraktiv arbetsplats
för att locka till sig yngre och välutbildad arbetskraft. En rekrytrings-/marknadsföringsgrupp har uppgiften att locka
medarbetare till kommunen genom att t
ex erbjuda ”paketlösningar” för familjer
och visa på Gotlands unika möjligheter.
Samtidigt gäller moderna anställningsvillkor för att behålla medarbetare.
Ökad konkurrens - men även samverkan
- med personaluthyrningsföretagen.
• Verksamhet och organisation: Stark
trend i samhället mot specialisering och
stordrift vilket gett kostnadsminskningar
och konkurrensfördelar. Utveckling mot
shared service-center?

Samhällsbyggnad
• Bostadsbyggande pågår i Visbyområdet, men också i andra tätorter.
• Omfattande VA-utbyggnad pågår enligt
plan.
• Kommunen har skaffat ny markreserv.
• Högskolan har blivit ett ledande centrum för miljöutbildning i Östersjöregionen.
• Svårigheter att rekrytera rätt kompetens
med rådande lönelägen i kommunen och
många samtidiga pensionsavgångar.
Vårdsektorn
• Behov av kategoriboende - Under de
kommande åren blir det nödvändigt att i
snabb takt bygga, bygga om och utöka
antalet platser i våra äldreboende. Detta
för att undvika stängning av befintliga
platser p g a dålig arbetsmiljö men även
för att möta det ökande behovet av äldreboende, och för att frigöra resurser
som ianspråktas av patienter som är utskrivningsklara på lasarettet. Om ombyggnad och utbyggnad lyckas kommer
kommunen år 2006 att ha ett bra boende
för äldre samt möjlighet att tömma köerna och förbättra arbetsmiljön för de
anställda.
• Helhetsperspektiv - Ett helhetsperspektiv under perioden fram till år 2006 är
nödvändigt – och måste innebära att
pengar kan flyttas mellan olika förvaltningar och till de största behoven (t ex
12
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synnerhet på landsbygden. Vid bibehållen sysselsättningsgrad försvåras situationen ytterligare.

när antalet barn minskar och antalet äldre med vårdbehov ökar). Om detta inte
lyckas kommer kommunen år 2006 att
ha en del förvaltningar med hög kvalitet
och en del förvaltningar med mycket
stora rekryteringssvårigheter och en
sämre kvalitet.
• Kommunal ekonomi, strukturella förändringar - Det blir även nödvändigt
med en annan ekonomisk styrning för
en hållbar ekonomi bl a för den hårt belastade äldreomsorgen. Flera år med
ekonomiskt underskott p g a att medel
inte följer behoven skapar en oerhörd
stress på redan hårt belastade verksamhetschefer. Detta minskar möjligheten
till en ekonomisk styrning av verksamheterna samt försämrar möjligheterna att
rekrytera.
• Befolkningsutveckling – Befolkningsutvecklingen som den ser ut idag, med utflyttning från ön av unga och inflyttning
av äldre, samt en liknande flyttstruktur
på Gotland mellan landsbygden och
Visby, medför att rekryteringsproblemen kommer att öka. År 2006 finns inte
stora chanser att klara rekryteringen i

Utbildning och kultur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Utökade personalrekryteringsproblem
Omstrukturering av personal
Utökad tillgänglighet av IT
Antalet anställda i stort sett oförändrat
Nya driftformer och konkurrensutsättning
Fortsatt ansträngd ekonomi
Nätverksarbete och samverkansformer
utvecklas
Flexiblare utbud inom kultur- och utbildningssektorn - ökat antal äldre
Ökat elevtillskott för högskolebehörighet
Ökade krav på individuella lösningar
Ökade arbetsmiljöproblem inom skolan
Geografisk koncentration av utbudet
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6. Strategier och förslag till åtgärder för att
nå GOTt-att-leva-LAND
Gemensamt

Vårdsektorn

! Satsa på näringslivsfrämjande åtgärder
inkl befintliga verksamheter
! Satsa på Högskolan
! Satsa på rekryteringsfrämjande åtgärder,
bl a ny personalpolitik
! Satsa på produktionsnätverk
! Satsa på ”interaktiva Gotland”
! Satsa på attraktiv boende- och livsmiljö
! Marknadsför Gotland som en plats att
leva på, arbeta i och bo på
! Satsa långsiktigt på bra kommunikationer
! Satsa på mötesplatsen Gotland
! Bättre dialog med kommuninvånarna
för att nå en ökad helhetssyn
! Satsa på att kommunen blir en attraktiv
arbetsplats

! Nuvarande förvaltningsorganisation
inom vård och omsorg slopas, stärk politikerrollen som medborgarföreträdare,
genomför beställare-utförare, koppling
mellan åtagande-prestation-resurs
! Kärnverksamheter - leva upp till kvalitets- och kundkrav
! Helt ny personalpolitik, avtalslöst - rotation, import, lön, arbetstid
! Attraktivt att verka på eller från Gotland
- status
! Behov av senaste tekniken i ett tidigt
skede
! Investera oss ur krisen (forskningsenhet
på Gotland)
! "Miljöcentrum" för Östersjön
! Allianser med andra regioner
! Personalförsörjning: kompetensutveckling av nuvarande anställda, bra introduktion, mentorprogram, positiva lockbeten, aktiv personalrekrytering, samarbete om bostadsfrågor
! Byggnation: nybyggnad, ombyggnad
! Kommunikation: utöka turtäthet, subventionera kommunikationer för alla

Samhällsbyggnad
! Översiktlig och strategisk planering
! Olika typer av bostadsområden planeras,
variation i byggandet, kategorier blandas
! Koncentration till Visby men övriga
tätorter expanderar genom nya planområden och utbyggnader
! Långsiktiga investeringsplaner med
konsekvensbeskrivningar för olika alternativ
! ”Rekryteringsverksamhet” - marknadsföring av Gotland som arbetsplats, planerad kompetensutveckling, köp av
tjänster, ”morötter”
! Samverkan med högskolan inom naturvetenskapliga ämnen

Utbildning och kultur
! Offensiv marknadsföring
! Externfinansiering
! Nya marknader - inom utbildningsområdet med riksrekrytering t ex gymnasium, komvux
! Ökat brukarengagemang
! Gemensam strategi för internationellt
arbete
! Samverkan och sambruk inom regionen
och med andra regioner
! Koncentration till serviceorter
14
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! Utbildningsmöjligheter för arbetslösa,
nya former av vuxenutbildning
! Starta diskussion om VISION 2025
! Satsa på utbildning i goda tider
! Nya marknader exempelvis genom riksrekrytering till gymnasium, komvux och
folkhögskola

! Utveckla utbildningsmöjligheter för
vuxna
! Slå vakt om befintliga kulturinstitutioner

15

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärendena 16-23

2001 06 11

Interpellationer
Innehåll
16. Carina Flodman-Anderssons (v) interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande om organisationen av barnomsorgen
17. Brittis Benzlers (v) interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande om varsel av barndagvårdare
18. Carina Flodman-Anderssons (v) interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om barnomsorg på helger, kvällar och nätter
19. Carina Flodman-Anderssons (v) interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om stöd till barn med särskilda behov
20. Lena Palmborg-Karlssons (s) interpellation till kommunstyrelsens ordförande
om anlitande av Proffice
21. Nils Ronquists (kd) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
om fritidsaktiviteter på landsbygden
22. Lena Palmborg-Karlssons (s) interpellation till tekniska nämndens ordförande
om Strandgården i Fårösund
23. Björn Franssons (mp) interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande om studiemöjligheter för äldre

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

Kommunfullmäktige 2001-06-11
INTERPELLATIONER

Ärende 16: Organisationen av barnomsorgen
Till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c)
Bra, kontinuerlig barnomsorg är nödvändig för Gotlands framtid.
År 2001 har startat precis som de närmast föregående åren med nödlösningar inom
barnomsorgen, men i år är dom fler än tidigare år. I Visby har det tillskapats tre
tillfälliga förskoleavdelningar och i Klintehamn en tillfällig förskoleavdelning. De
tillfälliga avdelningarna är inhysta i kvarterslokaler och skall användas under
vårterminen, till augusti räknar man med att alla barn på de provisoriska
avdelningarna skall kunna erbjudas överflyttning till någon av de ordinarie
förskolorna inom kommunen.
Det här är ingen bra lösning som föräldrar är nöjda med, men många tvingas ta den
här barnomsorgen för att föräldraledigheten är slut eller för att man har fått arbete.
Fastlandsfamiljer som flyttar hit kan inte fatta hur vi kan utlova bra barnomsorg
och skolor när vi erbjuder dom provisorisk förskoleplacering under våren och sedan
en ny placering till hösten. Många känner sig lurade och hade aldrig flyttat hit om
dom vetat hur dåligt organiserad barnomsorgen var. Vill man dessutom bo och ha
barnomsorg på landsbygden kan man tvingas köra fem mil extra varje dag för att få
barnomsorg, - tror vi att det skapar en levande landsbygd?
Föräldrar är ledsna, arga, besvikna och oroliga för hur barnen klarar av
placeringsbyten.
För att Gotland skall vara en attraktiv plats att leva på för människor krävs det att vi
kan erbjuda bra barnomsorg och bra skola.
Hur ser planeringen ut framöver?
-Vilka åtgärder kommer att vidtas för att inte provisoriska avdelningar skall behövas
2002?
-Vilka åtgärder kommer att vidtas för att hålla landsbygden levande utifrån kravet,
tillgång till barnomsorg?
Visby 2001.02.19
Carina Flodman-Andersson
Vänsterpartiet

Ärende 17: Varsel av barndagvårdare
Till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c)
Ang. varsel av dagbarnvårdare
Vid budgetberedningen i maj ifjol informerades det om att viss så kallad övertalighet
skulle uppstå bland dagbarnvårdarna p.g.a. minskat antal på Gotland. Vi fick också
veta att de "övertaliga" skulle erbjudas arbete inom äldre och handikappomsorgen.
Vid diskussionen som följde framkom inga invändningar eller andra förslag.
I höstas fick vi bla. via tidningen Kommunalarbetaren veta att ett stort antal
dagbarnvårdare varslats om uppsägning på nord-östra Gotland.
Jag frågar därför.
-

Varför följdes inte den planering som delgavs budgetberedningen i maj, att
"övertaliga" skulle erbjudas anställning inom äldre och handikappomsorgen?
Varför varslas grupper av personal när vi har personalbrist inom andra områden i
kommunen?
Hur ser situationen ut idag för de personer som berörts av nämnda varsel?
Att varsla en grupp personal är ur policy synpunkt för arbetsgivaren Gotlands
kommun en stor personalpolitisk fråga. Vilken instans har fattat beslut om
varslen?

Sjonhem 20010129
Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Ärende 18: Barnomsorg på helger, kvällar och nättet
Till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c)
Barnomsorg på helger, kvällar och nätter.
Det är svårt att rekrytera personal inom vård och omsorg, på flera håll är det extra
svårt att få personal till kvällar och helger. Samtidigt finns det personal som skulle
kunna jobba om de hade barnomsorg för de egna barnen. Många deltidsarbetande
kan inte gå upp i tid och ta kvälls- och helgscheman därför att de inte kan få
barnomsorg på dessa tider.
- Hur planerar barn- och utbildningsförvaltningen för att lösa barnomsorgsbehoven
på helger, kvällar och nätter framöver?
Visby 2001.02.19
Carina Flodman-Andersson
Vänsterpartiet

Ärende 19: Stöd till barn med särskilda behov
Till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c)
Frågor på årsredovisningen 2000 för barn- och utbildningsförvaltningen.
I Budget 2000 och flerårsplan 2000-2004 står att läsa om verksamheten år 2000, ”Ett
prioriterat område i förvaltningens verksamhet utgör det särskilda stöd som riktar sig
till de barn och elever som är i särskilt behov av sådant stöd p gr av
inlärningssvårigheter eller andra handikapp.”
I Årsredovisningen 2000 kan man läsa om årets resultat. Man har valt att redovisa
vissa kostnadsdrivande händelser som t ex ”SFI-undervisningen(svenska för
invandrare, 600 tkr)”.
Men de stora ”kostnadsbesparingar”:
SVENSKA 2
1 736 tkr
SIS
949 tkr
BARN M BEHOV AV SÄRS STÖD
1 345 tkr
har man inte valt att redovisa.
Under måluppfyllelsen i årsredovisningen kan man läsa att det finns stora problem
hos enskilda barn och elever ute i rektors- och förskoleområden.
Det jag ofta hör från personal är att det saknas resurser att ge det stöd som många
barn behöver, vilket inte stämmer om man ser på bokslutet.
- Hur kommer det sig att det finns pengar kvar inom ovanstående tre verksamheter
när man i budgeten skriver om dom som prioriterade områden?
- Vem eller vilka ansvarar för fördelningen av dessa verksamhetspengar?
- Hur ser det ut 2001, finns det lika mycket pengar inom de olika verksamheterna
eller har budgeten minskats?
- Hur mycket har budgeterats till SFI-undervisning 2001?
Visby 2001.04.23
Carina Flodman-Andersson
Vänsterpartiet

Ärende 20: Anlitande av Proffice
Till kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c)
Rekryterings- bemanningsföretaget Proffice sägs sköta en del personalrekrytering åt
Gotlands kommun. Trots att kommunen har en egen central personalavdelning såväl
som att förvaltningar har egna personalavdelningar.
Jag frågar:
Hur mycket kostar det per år att anlita Proffice för personalrekrytering?
Är det tänkt att avveckla kommunens egen personalavdelning?
Hyr man även in personal från bemanningsföretag?
Gammelgarn i april 2001
Lena Palmborg-Karlsson
SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Ärende 21: Fritidsaktiviteter på landsbygden
Interpellation till Kultur- och fritidsnämndens ordförande Torsten Gislestam (c)
Hela Gotland skall leva är en slogan son inte får vara bra ord utan måste också följas av
konkreta handlingar. Handlingarna kan vara av många olika slag var och en kanske kan
bidraga till att få främst ungdomar att stanna kvar på landsbygden.
Vi vet att de första som flyttar från landsbygden in till städerna är unga kvinnor. De anser att
landsbygden är tråkig och erbjuder lite för just deras del; staden hägrar med dess utbud av
olika aktiviteter.
I nästan varje socken finns en bygdegård lämpad för sådana aktiviteter. Landsbygden behöver
inte vara tråkig där inget händer. Kultur- och fritidsnämnden har stora möjligheter att ändra på
detta och med inriktning på yngre kvinnor. Ett bra exempel är i Burgsvik där ett trettiotal unga
kvinnor ägnar sig åt afrodans. Jag antar att Kultur- och Fritidsnämnden är med och stöttar
denna verksamhet.
Min fråga till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden är: Har nämnden beaktat detta
och studerat vad som främst kan intressera unga kvinnor t ex teater, dans, sång, musicals etc.
och vilka "kvinnliga" aktiviteter är Kultur- och Fritidsnämnden delaktiga idag i?
Grötlingbo den 23 april 2001
Nils Ronquist, kristdemokraterna

Ärende 22: Strandgården i Fårösund
Till tekniska nämndens ordförande Ove Nyman (m)
Betr Strandgården i Fårösund
När kommunens tekniker med all bestämdhet hävdade att Strandgården var närapå
helt otjänlig för mänskligt boende fattade Gotlands norra vårdnämnd beslut om att
verksamheten, boende för äldre, skulle läggas ner. Beslutet väckte starka känslor,
men i förlitan på de tekniska bedömningarna stod det fast.
Nu planeras för förskoleverksamhet i fastigheten! Hur kan en fastighet som ena året
med tekniska argument utdömas som mindre tjänligt för äldreboende strax efteråt
bedömas som tjänligt för dagisverksamhet?
Gammelgarn april 2000
Lena Palmborg-Karlsson (s)

Ärende 23: Studiemöjligheter för äldre.
Till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c)
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande
angående möjligheter för ”äldre” (41+) att studera
Från och med 2001-06-01 kommer nya regler för studiestöd från Centrala
Studiestödsnämnden (CSN) att gälla. Enligt flera samstämmiga uppgifter, bland
annat från representanter för CSN, kommer det i praktiken att bli omöjligt för
människor över 41 år att finansiera sina studier.
Det finns fortfarande många människor ute i samhället i denna ålderskategori (41+),
som fortfarande inte har grundskolekompetens eller inte har kunskaper, motsvarande
grundskolekompetens. För att kunna tillgodogöra sig gymnasiestudier, t ex på
Komvux, erfordras dessa baskunskaper.
Jag undrar nu:
1. Är BUN:s ordförande medveten om vilka konsekvenser de nya reglerna kan få
för denna, tämligen lilla, grupp medborgare i Gotlands kommun?
2. Vad kan Gotlands kommun bistå med för att göra det möjligt för denna grupp att
få tillgång till den medborgerliga rättighet det är att ha kunskaper motsvarande
grundskolekompetens?
Västerhejde 2001-03-26
Björn Fransson
Miljöpartiet de gröna på Gotland

Kommunfullmäktige

Handlingar till
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Beviljande av ansvarsfrihet för Stiftelsen
GotlandsMusiken för verksamhetsåret 2000
Innehåll
•

Förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkningar, revisionsberättelse
samt VD:s verksamhetsberättelse

•

Gotlands Musikstiftelses styrelse 2001-03-21, § 1

Kommentar: Enligt stadgarna för stiftelsen beviljar kommunfullmäktige
styrelsen ansvarsfrihet.

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000

MÅL
Gotlands musikstiftelse skall bidra till en förstärkning av den regionala identiteten och
utveckla en egen profil för sin musikverksamhet i förhållande till övriga regionala
musikorganisationer i landet,
Gotlands musikstiftelse skall anpassa sin verksamhet till de gotländska förutsättningarna
avseende befolkningsstruktur, traditioner, reseförbindelser på Gotland och till fastlandet etc,
Gotlands musikstiftelse skall tillföra musiklivet egna musikproduktioner och förmedla
konserter och annan musikverksamhet .Stiftelsen skall på olika sätt samarbeta med och stödja
föreningar och andra organisationer som arrangerar musikverksamhet.
Delmål
• Gotlands musikstiftelse skall medverka till att skydda den musikaliska yttrandefriheten och
skapa reella förutsättningar för att denna frihet ska kunna utnyttjas.
• Gotlands musikstiftelse skall ge människor möjlighet till egen musikalitet och främja
kontakt mellan människor.
• Gotlands musikstiftelse skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom
musiklivet.
• Gotlands musikstiftelse skall främja en decentralisering av verksamhet och
beslutsfunktioner inom musikområdet.
• Gotlands musikstiftelse skall utveckla ett musikliv som riktar sig till och fungerar för alla
åldrar och i olika sociala och kulturella miljöer och där barn och ungdom skall ha hög
prioritet.
• Gotlands musikstiftelse skall möjliggöra konstnärlig förnyelse
• Gotlands musikstiftelse skall medverka till att äldre tiders musik tas tillvara och
levandegörs.
• Gotlands musikstiftelse skall främja utbyte av erfarenheter och idéer över språk- och
nationsgränser.
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STYRELSE , CHEF OCH REVISORER
Styrelsen består av sju ledamöter och sju ersättare valda av kommunfullmäktige. Vid
styrelsens sammanträden deltar en personalrepresentant med yttranderätt.
Styrelsen har under 2000 haft följande sammansättning
ORDINARIE
LEDAMÖTER:

ERSÄTTARE

Ursula Jacobsson ( c )
Birgit Stillman - Petterson ( c )
Lilian Edwards ( m ), ordf
Pauli Eile ( gp )
Eva Palmgren ( s ) vice ordf
Göte Janzén ( s )
Anders Sporring ( v )
Annelie Klintbom ( c )
Torbjörn Nordström ( c )
Gösta Hjort ( m )
Erling Lindvall ( fp )
Gösta Holmström ( s )
Hedi Plisch ( mp )
Jessica Cederblad ( s )

PERSONALFÖRETRÄDARE

Göran Cederlöf

TF MUSIKCHEF

Gunnela Frumerie

REVISORER

Aukt revisor Lennart Jansson
Jens Pettersson ( c )

ERSÄTTARE

Aukt revisor Robert Pettersson
Billy Östberg (s )

SAMMANTRÄDEN

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda
sammanträden.
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PERSONAL
Musiker
Ahnell Lars-Olov
Andersson Thomas
Appelholm Magnus
Cederlöf Göran
Danielsson Thomas
Dungner Magnus
Eklund Bernt
Fahlén Magnus
Gruvstedt Marcus
Jakubowski Zbigniew
Larsson Mats
Larsson Lars-Åke
Linde Christer
Linna Lars
Löfgren Lennart
Nisbel David
Ossman Nils
Sandström Ingvar
Skagerfält Erik

saxofon
klarinett
trumpet
saxofon
horn
klarinett
saxofon
eufonium
slagverk
fagott
trumpet
piano
trumpet
flöjt
bastrombonne
oboe
bas
trombone
tuba

Administrativ personal
Bogren Bo-Eric
Frumerie Gunnela
Gardelin Lena
Olofsson Charlotte
Magnus Jonsson

vaktmästare
t o m 00 03 31
t f musikchef
( 0.50 tjg)
ekonomisekreterare ( 0.60 tjg)
assistent
vaktmästare

t o m 00 08 31

KONSERTVERKSAMHET
Musikerna delar sin tjänstgöring mellan Gotlandsmusikens Blåsorkester, civil och militär och
mindre ensembler. Dessa har under året varit:
Gotlands Blåsarkvintett
Visby Jazztrio
Visby Brass
Sax on Four
Visby Storband
Antalet konserter/framträdanden har under 2000 legat på en fortsatt hög nivå. Verksamheten
har varit fördelad på musik i vården, offentliga - skol - samt försvarskonserter med en god
spridning över hela Gotland samt 8 framträdanden i olika konstellationer på fastlandet och 11
utomlands. I enlighet med styrelsens uttalade målsättning har musik i skolan prioriterats.
Av bilaga framgår ensemblernas framträdanden under året.
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FRILANSARTISTER/MUSIKER
Frilansartister/musiker är viktiga som komplement till Gotlandsmusikens egna musiker och
som samverkansparter i olika projekt. Nedanstående artister/musiker/dirigenter har anlitats
under 2000:
Dirigenter
Nils-Gunnar Burlin
Sonny Jansson
Rei Munkata
Jan Risberg
Artister/musiker
Amus Kerstin Andersson
Annika Fehling
Annika Skoglund
Bengt Engqvist
Evert Jansson
Gertrud Jacobsson
Gunnel Samuelsson
Jan Allan
Jesper Jonsson
Jojje Wadenius
Jonas Lundahl
Katinka Kundler
Kenth Jacobsson
Kristina Stobeus
Lasse Eriksson
Mattias Brorson
Mattias Nilsson
Per - Markus Heggestad
Raymond Björling
Rickard Sandström
Sten Lindberg
Sten Wahlund
Tormod Åsgård
Victoria Tolstoy

Adam Alvemark
Ulrik Dahl
Niklas Eriksson
Mats Agnelid
Göran Christensen
ClaesJansson
Clara Heineman
Bengt Öslöf
Jonas Koch
Fredrik Holm
Andreas Ekelöf
Mikael Lönnbjer
Kerstin Danneholm
Mats Heineman
Ronnie Bogren
Mats Ahlén
Anna Hederstedt
Lars Johansson
Carina Ahlin
Lars Hammar
Magnus Svedberg
Ann Helling
Jonas Granberg

Grupper/körer/dansare
af Messing
Allmänna sången
Bungekören
Cecilia Tofftén
Gotlands Officerskör
Helen Högberg
Mulicamerata

Nova Gospel
Whetakören
Mylla Holm
La Scala kören
Tovan Obrador
Tallin Baroque
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Försvarsmusik
Under året har GM gjort 53 försvarsspelningar varav 6 på fastlandet i samband med
högvaktsspelningar i Stockholm. Avtalet med Försvarsmusikcentrum, FÖMUS, medger
fr o m 1999 möjlighet för enskilda förband att direktupphandla musik från Gotlands
Musikstiftelse. Denna omständighet har i kombination med ett antal nedläggningsceremonier
under 2000 bidragit till att försvarsspelningarna under året inbringat c.a 60 tkr mer än
budgeterat.
Skolverksamhet
I enlighet med styrelsens intentioner har barn - och ungdomsverksamhet prioriterats. Under
året har skolverksamheten utgjort c a 43 % av den totala verksamheten. Ensemblerna gör
klassrumsbesök kombinerat med konserter och ett mycket uppskattat inslag är barnmusikaler
där förarbetet , i form av manusskrivning, görs av lärare och elever och själva framförandet
görs av elever och musiker tillsammans. Exempel på detta fruktbara samarbete är ”Älgar” och
”Fruktsallad.”
ÖVRIG VERKSAMHET
Utbildning / fortbildning
Under året har Säveskolan på uppdrag av GM genomfört en data utbildning för personalen.
Dessa kunskaper har legat till grund för utformningen av stiftelsens hemsida och varit till stor
nytta för möjligheterna att i egen regi kunna framställa affischer , program mm.
Bidrag.
Stiftelsen har under året lämnat stöd i form av kontanta bidrag till Musik Direkt och
operaprojektet Orlando. Bidrag i form av framställning av program mm har lämnats bl a till
Sanda Hembygdsförening ( Lars Gullin - kommittén).
Gotlands Tonsättarskola
Gotlandsmusiken har ett unikt samarbete med Tonsättarskolan där elever och musiker
samverkar i kompositionsprocessen från första ton till det att stycket uruppförs. Detta
samarbete medför att Gotlandsmusiken varje år får tillgång till ett antal nyskrivna verk för
samtliga ensembletyper.
Gotlands Musikråd
Samarbetet inom Gotlands Musikråd har vidareutvecklats och rådet består numera av 16
medlemmar sedan Tonsättarcentrum och Föreningen för tidig musik (FFTM ) tillkommit
under året. Diskussioner förs med regionala utvecklingsenheten om möjligheterna till stöd för
vidareutveckling av rådets verksamhet.
Gästspel
Under juli månad arrangerade GM ett gästspel av Tallin Baroque som genomförde 2
konserter .

Gunnela Frumerie
t f musikchef

54

1

53

44
Försvm
MiV
Skolkons
Klassb

132

Off kons v
84

Off kons b
Off kons u

128

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten
Stiftelsens ändamål
Genom överenskommelse 1986 mellan Gotlands kommun och staten påtog sig kommunen
huvudmannaskapet för den statliga regionmusiken vid regionmusikavdelningen i Visby samt del
av verksamheten vid stiftelsen Institutet för Rikskonserter vid regionkontoret i Stockholm.
I anledning härav beslutade kommunen 1987 att bilda en stiftelse , Gotlands Musikstiftelse.
Verksamheten inleddes 1988 01 01 och ändamålet är att bedriva musikverksamhet.
Året som gått
Verksamhet
Verksamheten har under 2000 bedrivits på en fortsatt hög nivå med god måluppfyllelse. Under
året har orkestern i olika konstellationer gjort knappt 500 framträdanden i form av konserter
och klassbesök mm. Skolverksamheten uppgår till ca 43 procent av den totala verksamheten.
Samarbetet med Länsteatern, Gotlands Musikråd, Gotlands kommun, körer, Tonsättarskolan,
Kulturskolan och andra intressenter inom musikvärlden har vidareutvecklats.
Gotlands Musikstiftelse har haft en representant i en regional referensgrupp för frågor rörande
kulturarbetsmarknaden.
Resultat
Bokslutet för år 2000 uppvisar ett överskott om drygt 700 tkr efter bokslutsdispositioner.
Styrelsen konstaterar med tillfredsställelse att en ekonomisk buffert kunnat byggas upp – en
nog så viktig förutsättning med tanke på kommande kostnader för bl a den planerade
abonnemangsserien med start hösten 2001.
Intäkterna för året överstiger med drygt 86 tkr budgeterad intäkt. Minskade intäkter avseende
försålda produktioner uppvägs av ökade intäkter för försvarsmusik, ökade biljettintäkter,
sponsring samt avyttring av inventarier.
Kostnadssidan uppvisar ett överskott om 419 tkr. Personalkostnaderna avviker från budget
med drygt 560 tkr beroende framförallt på för högt budgeterade SPV – premier och
arbetsgivaravgifter samt att musikchefstjänsten budgeterats som heltid medan de verkliga
kostnader för MC – tjänsten avsett halvtid och redovisats under främmande tjänster vilket i sin
tur medfört att övriga rörelsekostnader överskrider budget med 165.0 tkr

Hög likviditet samt relativt förmånliga räntevillkor har bidragit till att de finansiella resultatet
visar ett överskott om 30 tkr. tkr.
Under året har reverslånet vid Nordbanken slutbetalts medan det återstår 218 tkr av
villkorslånet hos Gotlands kommun. Totalt har 1.168.6 tkr amorterats under året.

Styrelsen
Styrelsen, som består av sju ledamöter och sju suppleanter valda av kommunfullmäktige, har
under året haft 4 protokollförda sammanträden.
Personal
200012 31 fanns 18 anställda musiker samt 4 i administrativ personal.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Styrelsen konstaterar med tillfredsställelse senare års ekonomiska sanering givit resultat och
att en buffert kunnat byggas upp för kommande behov. Trots återhållsamhet har verksamheten
kunnat bedrivas i enlighet med styrelsens målsättning och prioritering.
Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång.
Planering pågår som bäst för att kunna göra en serie om sex abonnemangskonserter årligen
med början hösten 2001 varvid ovannämnda ekonomiska buffert kommer väl till pass.
Försvarsnedläggningen medförde under 2000 i praktiken flera uppdrag på grund av
nedläggningsceremonier. För 2001 har avtal tecknats med FÖMUS avseende högvakt och
vissa försvarsuppdrag. Intäkterna beräknas minska med drygt 300 tkr i förhållande till utfallet
för 2000.
Gunnela Frumerie kommer fr o m 2001 04 01 att tjänstgöra heltid som länsmusikchef med ett
kontrakt på 3 år.
Kulturrådet gör för närvarande en ny översyn av länsmusikorganisationernas verksamhet med
särskild inriktning på organisationernas mål och måluppfyllelse. Resultatet av översynen kan
komma att resultera i ett reviderat uppdrag för länsmusiken.
Ett nätverk har bildats för de fem professionella blåsorkestrarna i landet (Gotland, Karlskrona,
Linköping, Stockholm samt Göteborg ). Syftet med nätverket är dels att synliggöra problem
med rekrytering och utbildning av nya blåsmusiker i Sverige dels att genom praktiskt
samarbete beträffande musiker, dirigenter, beställningsverk mm kunna bidra till minskade
kostnader för respektive orkester.

Förslag till vinstdisposition
Årets överskott, 717.931:32 , balanseras i ny räkning.

RESULTATRÄKNING

2000-12-31

1999-12-31

Bidrag

9 394 593,00

9 473 000,00

Rörelseintäkter

1 372 926,00

1 812 579,00

84 214,47

171 869,91

10 851 733,47

11 457 448,91

Externa kostnader

-2 382 867,68

-2 890 498,11

Personalkostnader

-7 720 787,96

-7 840 275,56

-3 130,00

0,00

-178 286,60

-369 420,00

-10 285 072,24

-11 100 193,67

Övriga ränteintäkter

170 790,39

157 939,13

Räntekostnader och liknande

-19 520,30

-50 101,03

Årets resultat

717 931,32

465 093,34

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader

BALANSRÄKNING

2000-12-31

1999-12-31

593 879,00

611 302,60

26 932,00

78 073,00

1 938,00

2 712,00

354 787,10

282 250,00

Kassa och bank

4 090 991,47

4 668 518,15

Summa omsättningstillgångar

4 474 648,57

5 031 553,15

SUMMA TILLGÅNGAR

5 068 527,57

5 642 855,75

-1 118 472,00
218 472,00

-1 118 472,00
518 472,00

4 277 668,25

3 812 574,91

717 931,32

465 093,34

4 095 599,57

3 677 668,25

Reverslån

0,00

866 664,00

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

0,00

866 664,00

Leverantörsskulder

389 387,00

382 398,00

Övriga skulder

229 323,00

216 775,00

354 218,00

499 350,50

972 928,00

1 098 523,50

5 068 527,57

5 642 855,75

Villkorat lån Gotlands Kommun

218 472,00

518 472,00

Ansvarighetsbelopp och garantiförbindelsens
årsbelopp Teatrarnas Riksförbund

180 554,00

176 064,00

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier

Not 1

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Not 2

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Not 3

Eget kapital
Gotlands Kommun Villkorslån
Balanserat resultat
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Not 4

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER
ANSVARSFÖRBINDELSER

FINANSIERINGSANALYS

2000
tkr

Tillförda medel
Årets resultat
Justering av ej rörelsepåverkande
poster (av- nedskrivningar)

718

Summa tillförda medel

899

181

Använda medel
Nettoinvesteringar
Amorteringar

164
1 167

Summa använda medel

1 331

Förändring av rörelsekapital

-432

Specifikation till förändring
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder
Likvida medel
Summa förändring

ökn-/minskn+
ökn+/minsknökn+/minskn-

22
-124
-578
-432

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med Bokföringsnämndens och
redovisningsrådets rekommendationer och
uttalanden. Om inte annat framgår är principerna
oförändrade i jämförelse med föregående år.
För inventarier tillämpas en avskrivningstid om 10 år
på instrument och möbler, för övriga inventarier
är avskrivningstiden 5 år utom för kläder som

Not 1 Inventarier se nästa sida

INVENTARIER 2000-12-31

Konto:

1200 Kontorsinventarier
1210 Ljud och ljus
1220 Musikinventarier
1230 Instrument
1240 Bilar
1250 Data
1260 Kläder
1270 Fastighetsinv inkl ombyggn
1280 Möbler
1290 Övrigt

Not 1
Ingående
ansk.värde

145 253,00
489 940,00
127 985,00
544 312,90
554 654,00
205 005,00
232 781,00
781 220,00
172 392,00
33 692,00

Årets
Avskrivn.% Årets
Utgående
utrangering
avskrivning ansk.värde
Ack.avskrivn
exkl utrang

0,00
29 184,50
2 336,00
0,00
0,00
0,00
2 728,00
0,00
0,00
0,00

0,00
26 054,50
2 336,00
0,00
0,00
0,00
2 728,00
0,00
0,00
0,00

3 287 234,90 2 675 932,30 163 993,00

34 248,50

31 118,50

3 287 234,90
163 993,00
-34 248,50

Utgående anskaffn.värde 001231

3 416 979,40

Ingående ack.avskrivn. 000101
Årets avskrivning
Årets utrangeringar

2 675 932,30
178 286,60
-31 118,50

Utgående ack. avskrivn 001231

2 823 100,40
593 879,00

77 025,80
447 464,70
121 115,00
359 226,60
349 330,80
166 920,40
227 921,00
781 220,00
112 016,00
33 692,00

Årets
utrang/förs
Ansk.värde

10 950,00
38 859,00
1 900,00
54 950,00
0,00
14 199,00
1 976,00
28 696,00
12 463,00
0,00

Ingående anskaffn.värde 000101
Årets inköp
Årets utrangeringar/försäljning

Utgående restvärde

Ingående
Årets
ack.avskrivn inköp

20%
20%
20%
10%
20%
20%
25%
20%
10%
20%

19 246,80
21 525,30
2 280,00
44 417,30
51 330,80
16 053,80
2 114,00
5 739,20
15 579,40
0,00

156 203,00
499 614,50
127 549,00
599 262,90
554 654,00
219 204,00
232 029,00
809 916,00
184 855,00
33 692,00

Utgående
Restvärde
ack.avskrivn 20001231

96 272,60 59 930,40
442 935,50 56 679,00
121 059,00
6 490,00
403 643,90 195 619,00
400 661,60 153 992,40
182 974,20 36 229,80
227 307,00
4 722,00
786 959,20 22 956,80
127 595,40 57 259,60
33 692,00
0,00

178 286,60 3 416 979,40 2 823 100,40 593 879,00

Not 2 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER

BELOPP

Upplupna intäkter
Hyra
Försäkringar
Resekostnader
Övriga förutbetalda kostnader

66 689,00
144 375,00
33 952,00
41 425,00
68 346,10

Summa förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

354 787,10

Not 3 EGET KAPITAL 2000-12-31

Ingående eget kapital
Ingående villkorslån från Gotlands Kommun
Återbetalning villkorslån 1998
Återbetalning villkorslån 1999
Årets förändring:
Återbetalning villkorslån
Utgående eget kapital
Utgående villkorslån från Gotlands Kommun

Ingående balanserat resultat
Disponering av 1999 års resultat enligt
styrelsebeslut 2000-03-22
Utgående balanserat resultat

Stiftelsen har i december 1996 erhållit ett
villkorat lån som motsvarar det balanserade
underskottet vid årets ingång. Stiftelsen skall
återbetala lånet till Gotlands Kommun i takt
med att stiftelsens ekonomiska resultat så
medger efter det att balanserade förluster täckts.
Enligt Kommunstyrelsens beslut 971218 har återbetalningstiden för villkorslånet förlängts till år 2001.
Under 2000 har villkorslånet amorterats med 300 000 kr.

-1 118 472,00
1 118 472,00
-300 000,00
-300 000,00
-300 000,00
-1 118 472,00
218 472,00

3 812 574,91
465 093,34
4 277 668,25

Not 4 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER
KONTO

BELOPP

Semesterlöner
Arbetsgivaravgifter
Övriga upplupna kostnader

108 842,00
155 501,00
89 875,00

Summa upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

354 218,00

Visby den 21 mars 2001

Eva Palmgren
vice ordförande (s)

Gösta Hjort (m)

Ursula Jacobsson (c)

Birgit Stillman-Pettersson (c)

Pauli Eile (gp)

Göte Janzén (s)

Anders Sporring (v)

Vår revisionsberättelse har avgivits

Lennart Jansson
aukt. Revisor

/

2001

Jens Pettersson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Gotlands Musikstiftelses styrelse

2001-03-21

Ms § 1
Bokslut 2000
Föreligger bokslut och verksamhetsberättelse för 2000. Bokslutet uppvisar ett
överskott om drygt 700.0 tkr. Vinsten föreslås balanseras i ny räkning.
Styrelsens beslut:
Bokslutet för 2000 fastställes varvid överskottet balanseras i ny räkning.

Kommunfullmäktige

Handlingar till
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Ärende 25
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Årsredovisningar och revisionsberättelser för
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! AB GotlandsHem
! Gotlands Industrihus AB
! Gotlands Energiverk AB *)
! Almi Företagspartner Gotland AB
! Gotlands Stuveri AB *)

Anm:
*) Ej

intagna

här

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

Årsredovisning
2000

AB GotlandsHem

1

Ordinarie bolagsstämma hålls i Erlanderska rummet,
Wisby Hotel, Visby
tisdagen den 27 mars 2001, kl 11:00
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2000 i sammandrag
2000

1999

1998

Lägenheter

5 224 st

5 179 st

5 157 st

Hyresintäkter

259,8 mkr

253,0 mkr

249,0 mkr

Räntebidrag

3,8 mkr

6,8 mkr

9,2 mkr

Hyresbortfall bostäder

2,15 %

4,15 %

4,88 %

Balansomslutning

1 105,3 mkr

1 106,5 mkr

1 102,6 mkr

Soliditet

5,99 %

5,51 %

4,91 %

Årets resultat

4 553 tkr

6 832 tkr

2 258 tkr

Fastighetsunderhåll

62,3 mkr

68,3 mkr

48,9 mkr

Fast anställda

79 personer

80 personer

82 personer

Inflyttning i studenthus på A7-området, 43 lägenheter.
Ombyggnad till 16 lägenheter för äldreboende i kvarteret Bofinken, Slite.
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VD har ordet
Allmänt
För GotlandsHem blev år 2000 ett bra och minnesrikt år. Bolaget har gått stärkt in i det nya
millenniet. Det finns mycket att glädjas åt inte minst den höga uthyrningsgraden.
Att GotlandsHem har förändringsvilja och förmåga att snabbt anpassa verksamheten mot nya
förutsättningar visar inte minst kommunens ”omdebatterade” 450%-iga taxehöjning av
sopavgiften. Genom inhämtning, värdering och bearbetning av relevant data avseende våra
hyresgästers handhavande och sortering av hushållssopor samt förmedling av denna
information kunde både kostnaden reduceras och förståelse för miljöarbetet uppnås. Jag är
stolt över resultatet!
De av kommunfullmäktige 1999 fastställda ägardirektiven har varit bra och fyllt sin uppgift.
Efter dialog har bolaget föreslagit smärre förändringar.
Ägarens eniga uppträdande och det förtroende man visar GotlandsHem gör att ”Stockholmdiskussionen” om utförsäljning och omvandling av kommunala bostadsbolag känns behagligt
avlägsen här på Gotland.
Uthyrning/Ny-, och ombyggnad
Uthyrningsläget har varit över förväntan under 2000. Vakanserna har på årsbasis legat under
en procent. Det goda resultatet har uppnåtts genom kombinationen av ”goda tider” och ett
effektivt och väl fungerande uthyrningssystem med korta ställtider. Glädjande nog visar södra
Gotlands en märkbar minskning av vakanta hyreslägenheter. Kanske har vi upplevt ett
trendbrott?
Bostadsmarknaden i Visby är ”het”. Det är svårt att få bostad för inflyttande från fastlandet.
Denna grupp saknar i regel kötid hos GotlandsHem. En viss nyproduktion av olika
boendeformer behövs nu i Visby.
Behovet av nyproducerade studentlägenheter upplevdes vid millennieskiftet som mycket stort.
GotlandsHem lät på rekordtid uppföra ett studenthus med 43 lägenheter på gamla A7området. Beslut om byggnation togs under januari och huset stod färdigt till Högskolans
höstterminsstart.
Tyvärr överskattade högskolan och våra politiker antalet nyinskrivna studenter. Följen blev att
GotlandsHem redan under hösten stod med lediga studentlägenheter i det nyproducerade
huset. Bristen visade sig alltså vara fiktiv. För närvarande har GotlandsHem inga planer eller
ambitioner att bygga ytterligare studenthus, ifall inte kommun och högskola kan ge täckande
garantier.
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Framtiden
Det ser fortsatt bra ut för GotlandsHem. Mycket har gjorts. Dock tynger de gamla synderna –
”bostadslåneposten” med tiotals miljoner alltjämt i ryggsäcken.
Våra nyckeltal har förbättrats och lönsamheten är godtagbar. Dock är soliditeten låg och borde
förbättras. Det överskott som skapas i den löpande förvaltningen måste användas till att
utveckla företaget så att det blir ekonomiskt bärkraftigt över lång tid.
GotlandsHem kan sägas vara ett företag i tiden. Satsningar har gjorts och fortsätter med kraft
vad avser miljö, bredband/internetuppkoppling och boinflytande.
Självklart kan negativa världshändelser och/eller plötsliga politiska beslut snabbt förändra
företagets förutsättning. Se bara på taxehöjningen av sopor under våren 2000.
Andra faktorer som kan påverka GotlandsHem negativt är:
- konjunkturnedgång
Det finns ett direkt samband mellan ”goda tider” och hög uthyrningsgrad.
- taxehöjningar
Propåer om va-anläggning i Skälsö-Brissund oroar. En klar fördyring av vattentaxan verkar
då ofrånkomlig.
- landsbygden
GotlandsHem har 165 lägenheter i Fårösund och Lärbro. En positiv utveckling av Fårösund är
nödvändig för att kunna hyra ut huvuddelen av beståndet.
- Högskolan
En fortsatt positiv utveckling av Högskolan är ett måste inte bara för GotlandsHem utan för
hela Gotland.

Carl Eklund
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Styrelse, VD och Revisorer
Styrelsen har haft följande sammansättning
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SAMMANTRÄDEN

Ordinarie bolagsstämma hölls 5 april 2000.
Styrelsen har haft 8 sammanträden under året.
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Förvaltningsberättelse 2000
ÄGARE
GotlandsHem är ett helägt kommunalt bostadsföretag, som drivs i aktiebolagsform.
ORGANISATIONSANSLUTNING
Bolaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastigo (Fastighetsbranschens
Arbetsgivarorganisation).
Organisationsnummer. 556066-0523.
BESKRIVNING NULÄGE
GotlandsHem kan för år 2000 visa ett resultat på 4,5 miljoner kronor. Det är enligt förväntan.
Resultatet beror på hög uthyrningsgrad, mindre omflyttning, god finanshantering och rationellt arbete.
Service och tillgänglighet är nu på väl avvägd och lämplig nivå.
De av ägaren – Gotlands kommun – ställda krav på verksamheten har kunnat innehållas.
GotlandsHems hemsida har ytterligare förbättrats och utgör nu grunden för en bra dialog och
informationskanal med hyresgästerna. Samtidigt utgör den en effektiv och rättvis bostadskö. Fler än
7 000 intresseanmälningar finns registrerade i vår ”databank”. Cirka 85 000 träffar har registrerats på
GotlandsHems hemsida under 2000.
Satsningen på energisparande åtgärder har fortsatt under året med gott resultat.
Finanshanteringen har varit lyckosam innebärande att de besparingar som skett vid konvertering av
gamla lån till lägre ränta än budgeterat har kunnat användas till både energibesparande projekt som
extra satsning mot miljö och projekt med sanitetsprofil.
Hyresmarknaden har varit extremt god och har nog nått ett maximum. GotlandsHems vakanser
utslaget i procent under hela året är 0,85 %. Detta överträffas bara av storstäderna, Stockholm,
Göteborg och Malmö.
Framgången beror på en kombination av högkonjunktur och effektiv och rationell uthyrning.
Vakanserna är små och jämnt fördelade över hela Gotland, men en smärre ökning kan förmärkas i
Fårösund och Lärbro.
I Slite har ombyggnadsprojektet i kvarteret Bofinken genomförts. En bostadslänga utmed
Stationsgatan har ”konverterats” till äldreboende med 16 stycken anpassade lägenheter. Projektet
utgör fortsättning av ”Hemsemodellen” och innebär en anpassning av bostadsbeståndet efter behov.
Ägardirektiv för AB GotlandsHem har gällt under knappt två år. De är i stort sett bra och aktuella.
Dock har en diskussion förts med ägaren om smärre komplettering vad avser soliditet och
avkastningskrav.
GotlandsHem står på en stabil grund. Vår medvetna satsning på bredband och miljö gör att vi med fog
och stolthet kan påstå att GotlandsHem är ett företag i tiden.
FRAMTIDA UTVECKLING
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Tron på framtiden är positiv inom företaget. Det händer mycket. Under våren 2001 sker byggstart för
den planerade förtätningen i kvarteret Vitkålen. Här kommer ett sextiotal lägenheter att byggas för
äldreboende.
Till hösten startar ombyggnad och tillbyggnad för demensboende i kvarteret Lien.
Under vintern 2001 får de sista lägenheterna i Visby bredbandsuppkoppling. Planerna är att sedan
fortsätta på landsbygden.
GotlandsHems samarbete med Hyresgästföreningen är bra. Vårt förhållande präglas av en positiv och
konstruktiv anda.
Hyresgästernas inflytande på den egna boendemiljön kommer att fördjupas. Med Katthammarsvik
som modell kommer ett antal områden och kvarter att erbjudas självförvaltning av varierande slag.
GotlandsHems ambition är fortsatt arbete med att begränsa och spara på de ändliga resurserna. Här
måste våra hyresgäster vara motiverade och bistå, ifall vi tillsammans skall nå resultat. Olika
lösningar såsom individuell mätning av förbrukade resurser kommer inom närtid.
Genom höjd produktivitet har kostnadsläget kunnat begränsas. SABOs prognos och rapport om
eftersläpande kostnader på över 9 % har ej bärighet i GotlandsHem. Självklart behöver dock bolaget
även i framtiden kompensera extrema taxehöjningar samt hålla någorlunda jämna steg med
inflationen.
Uthyrningsgraden bedöms ligga kvar på hög nivå under 2001. GotlandsHem är dock beroende av
framgångsrik företagsetablering i Fårösund samt att Högskolan expanderar enligt plan ifall de höga
nivåerna från 2000 skall kunna bibehållas.
PERSONAL
Antal fast anställda den 31 december 2000 var 79 personer. Dessutom har företaget haft tillfällig
arbetskraft anställd under året, motsvarande 3 årsarbetare. Två personer var långtidssjukskrivna under
året. Av dessa har en beviljats hel förtidspension.
Under året har två tjänstemän slutat sin anställning vid företaget. En tjänsteman har under året varit
delvis tjänstledig, i en omfattning som motsvarar 0,31 årsarbetare.
Antalet tjänstemän har varit 22,6 årsarbetare och antalet fastighetsarbetare har varit 55,9 årsarbetare.
Två fastighetsskötare har slutat sin anställning under året och två har varit tjänstlediga i en omfattning
som motsvarar 0,86 årsarbetare.
Jämställdhet
Företaget har i jämställdhetsplanen fastställt såväl långsiktiga som kortsiktiga mål för
jämställdhetsarbetet. Den årliga revisionen av denna plan visar att företaget i stort sett uppfyller
målen.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har under 2000 uppgått till 5,3 % varav 3,1 % avser korttidssjukdom upp till 14 dagar.
2,1 % har varit långtidssjukskrivna, dvs. längre tid än 14 dagar. I jämförelse med 1999 har den totala
sjukfrånvaron minskat med drygt 2 %.
Kompetensutveckling
Under året har företaget, förutom sedvanlig fortbildning, genomfört kompetenshöjande utbildningar
inom områdena; ledarutveckling, hyresjuridik, arbetsrätt och kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet har
inneburit fördjupad förståelse för service samt helheten inom företaget.
HYRESFÖRHANDLINGAR
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2001 års hyresuppgörelse slöts i oktober med snitthöjning av 1,25 % som resultat. Detta ligger under
SABO-företagens medelsnitt. Dock har GotlandsHem i viss mån kompenserats genom smärre höjning
i maj och juli, beroende på höjd kommunal sopavgift.
GRANSKNING AV VERKSAMHETEN
Enligt ägardirektiv skall verksamheten beskrivas mot bakgrund av de kommunala ändamålen med
verksamheten.
- GotlandsHem skall främja bostadsförsörjningen genom att tillhandahålla goda bostäder.
Företagets bostäder håller bra standard. Lägenheterna är miljödeklarerade enligt överenskommelse
med Hyresgästföreningen.
- GotlandsHem skall inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att
hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande.
Företagets resultaträkning visar att målen nåtts. Hyresnivån är på genomsnittet för SABO-företagen
och hyresökningen för 2001 begränsats till 1,25 %. Genom goda och väl kända rutiner kan marknadsavdelningen nu ägna speciell kraft åt förtursärenden samt samverkan med den sociala myndigheten.
GotlandsHem tar sitt ansvar på allvar.
Sammanfattningsvis kan nog med fog sägas att GotlandsHem i hög grad står för ansvarstagande
och långsiktighet samt bedriver verksamheten utan vinstsyfte. Det ger hyresgästen trygghet och är
kostnadseffektivt i förhållandet till kvaliteten i boendet.
FASTIGHETSBESTÅND
Företaget äger 5 224 lägenheter och 401 lokaler. Därav förvaltar boföreningen Appellen 64 lägenheter
och Gotlands kommun blockhyr kvarteret Hytten innehållande 108 lägenheter samt lokaler och
dessutom 28 lägenheter i kvarteret Tjädern, Hemse.
FASTIGHETSUNDERHÅLL
Årets kostnad för fastighetsunderhåll har uppgått till 62 324 tkr. Däri ingår årets planerade
investeringar som har uppgått till 40 670 tkr varav 7 622 tkr har aktiverats och lagts till
avskrivningsunderlaget.
Lägenhetsunderhåll, dvs målning och tapetsering, har erbjudits de hyresgäster vars rumsenheter inte
fått underhåll utfört sedan 1982.
Följande större underhållsarbeten har pågått under året.
- markombyggnad i kvarteret Bogen, Visby
- badrumsrenovering i kvarteren Vitkålen, Höken och Norr-området, Visby
- utvändig målning i kvarteret Dillen, Visby
- målningsarbeten i trapphusen i Norr-området, Visby
- nyckeltuber har monterats i entrédörrar i samtliga kvarter i Visby inför slopande av huvudnycklar
- tak-, fasad- och ventilationsarbeten i kvarteret Talgoxen, Hemse
- utvändig målning och panelbyte på fastigheten Botarve 1:71, Burgsvik
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Nyproduktion/Ombyggnad
Ett femte nyproducerat studenthus har tillkommit i kvarteret Rekylen 1, Visby. Fastigheten innehåller
43 lägenheter.
I kvarteret Bofinken, Slite, har åtta lägenheter byggts om till 16 lägenheter för äldreboende.
EKONOMI
Kapitalkostnader
Företagets räntekostnader har under året minskat med 4 045 tkr medan räntebidraget trappats av med
2 982 tkr. Detta medför ett kostnadstäckningstillskott.
Skattereduktion
Skattereduktion har erhållits med 670 tkr på kostnader nedlagda 1998 och 1999. Vidare har särskild
skattereduktion på grund av outhyrt under taxeringsåren 1998 och 1999 erhållits med 455 tkr.
Det egna kapitalet
För fastigheter som är 10 år och äldre är kravet att konsolideringsfonden (som ingår som en del av
reservfonden) skall uppgå till 2 % av pantvärdet för bostadsdelen.
Konsolideringsfonden bör därvid uppgå till 16 738 tkr.
Underlag för beräkning har ökat markant på grund av det tidiga 90-talets stora byggnation, varför
ytterligare avsättning bör ske med 1 071 tkr.
Aktiekapitalet uppgår till 16 900 tkr medan kravet enligt 18 § ombyggnadslåneförordningen 1986:693
(1 % x totala pantvärdet) utgör 10 625 tkr.
Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

6 128 351,57
4 553 000,30
10 681 351,87

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att
Till reservfonden (konsolideringsfonden) avsätts
Till reservfond *) avsätts (10 % av vinsten)
Att i ny räkning överföres

1 071 500,00
455 000,00
9 154 851,87
10 681 351,87

*) varefter fonden uppgår till 1 355 000.
Avsättning skall ske tills fonden uppgår till 3 380 000. (20 % av aktiekapitalet)
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Miljöredovisning 2000
AB GotlandsHem övergripande mål är att företaget skall präglas av ett starkt miljötänkande. En
examinerad miljöingenjör har anställts under året för att driva miljöarbetet framåt.
De viktigaste miljöaspekterna inom GotlandsHems verksamhet är
- uppvärmning
- förbrukning av vatten och el
- avfall
- utsläpp till avloppsnätet
- materialanvändning inklusive kemikalier
- transporter
GotlandsHems miljöpolicy
1. AB GotlandsHem skall aktivt medverka i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle.
2. Miljöarbete skall drivas utifrån främjandet av nya, mer resurs- och energisnåla lösningar.
3. AB GotlandsHem ser alltid lagstiftning som minikrav och samarbetar aktivt med myndigheter och
andra i arbetet för en bättre miljö inom vår verksamhet.
4. Miljökrav skall alltid ställas vid inköp av varor och tjänster. Företaget eftersträvar att välja de mest
miljöanpassade alternativen.
5. Miljöarbetet skall ständigt utvecklas för att möta kraven på en framtida bostadsmarknad och det
hållbara samhället.
6. Miljöhänsyn skall alltid tas i samtliga beslut, oavsett på vilken nivå i organisationen.
7. Miljöarbetet skall omfatta alla anställda och även bygga på delaktighet från kunder och
leverantörer.
Fjärrv ärme förbrukning

UPPVÄRMNING
200

92 % av GotlandsHems bestånd har fjärrvärme. Fjärrvärmen produceras till ca 90% av förnyelsebar energi.
För att minska fjärrvärmeförbrukningen sker ständigt inregleringar
av värmesystemen i företagets fastigheter.
Byte av blandare i badrum och kök ger en minskad varmvattenförbrukning, vilket också bidragit till det minskade fjärrvärme-behovet.
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Fjärrvärmeförbrukning i kilowattimmar per
kvadratmeter år 1996-2000.

Elförbrukning

ELFÖRBRUKNING
Kostnaden för elförbrukningen har minskat från 20,13 kr/m2 till
14,87 kr/m2 år 2000.
Besparande åtgärder sker fortlöpande. Vid byte av tvättmaskiner och
torktumlare installeras energisnåla maskiner.
Även energisnåla lysarmaturer installeras vid byte.
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Elförbrukning i kronor per kvadratmeter år
1998-2000

Vattenförbrukning

VATTENFÖRBRUKNING
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2,0
1,5
1,0

Vid renoveringar och ombyggnationer byts alltid gamla blandare och toalettstolar ut mot ny snålspolande utrustning. Under året har ca 250 lägenheter
fått snålspolande utrustning. Denna insats har gett en vattenbesparing på
ca 25% i berörda kvarter.
Totalt i hela beståndet har vattenförbrukningen minskat med 2,8 % sedan
1999.
Vattenförbrukning i kubikmeter per
kvadratmeter år 1995-2000

ÅTERVINNING OCH AVFALL
Abonnerad volym

Den abonnerade volymen för osorterat avfall har under 2000 minskat med
26% från 463 m3 per vecka till 343 m3.
Samtliga kvarter har nu möjlighet att källsortera i fraktionerna papper,
plast och metall. I fyra kvarter finns även glasåtervinning. Andelen
återvunnet material har ökat betydligt under 2000.
Fyra komposter har installerats i två kvarter i Visby. Under 2001 ska flera
installeras i andra kvarter.
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Abonnerad volym i kubikmeter per
vecka under 1999 och 2000

TRANSPORTER
Under året har sex bränslesnåla bilar med katalysator och partikelfilter köpts in. Dessa har ersatt gamla fordon
med betydligt högre bränsleförbrukning och utsläppsnivåer.
SKADLIGA ÄMNEN
Under året har en kemikalielista med samtliga kemiska produkter som används inom företaget upprättats. Under
2001 ska även en A- och B-lista sammanställas.
UTBILDNING
Två studieresor genomfördes under året till bostadsbolag i Varberg och Kalmar. Flertalet av företagets
fastighetsskötare och reparatörer deltog. Vid Varbergs Bostadsaktiebolag studerades kompostering, källsortering,
grovsopshantering och kretsloppsanpassad trädgårdsskötsel. Dessutom diskuterades och studerades företagets
maskinpark.
KalmarHem redogjorde för sitt miljö- och kvalitetssystem. Besök gjordes i ett bostadsområde som är helt
miljödeklarerat efter omfattande renovering.
Personal från tekniska avdelningen har genomgått en utbildning i kemikaliehantering och miljöinventering av
lägenheter.
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Balansräkning
PER DEN 31.12.2000
Alla belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och tomtmark
Pågående nyanläggningar
Bostads- och underhållslåneposter
Maskiner och tekniska anläggningar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
Långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar
Varulager
Lager
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

2000-12-31

1999-12-31

not 1
not 2
not 3
not 4
not 5

1 013 086
2 180
23 859
3 342
471

1 013 416
386
28 094
3 309
753

not 6

110
283
1 043 331

110
353
1 046 421

792

827

3 041
3 562
3 913
50 718
62 026

3 277
941
6 187
48 882
60 114

1 105 357

1 106 535

16 900
16 157

16 900
14 490

22 500
6 128
4 553
66 238

22 500
963
6 832
61 685

1 950

1 950

984 978

987 921

21 028
2 191
28 972
52 191
1 105 357

20 941
1 716
32 322
54 979
1 106 535

410 282
283

418 901
352

not 7

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond inkl. konsolideringsfond
Fritt eget kapital
Dispositionsfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Långfristiga skulder
Lån
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

not 8
not 8

not 18

not 9

not 10

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
STÄLLDA PANTER
ANSVARSFÖRBINDELSER

not 9
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Resultaträkning
Alla belopp i tkr

Utfall 2000

Utfall 1999

NETTOOMSÄTTNING
Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter

not 11

259 825
2 002

252 975
1 396

not 12, 13
not 12, 13
not 12, 13
not 12, 13
not 12, 13
not 12, 13
not 12, 13
not 12-16
not 17

- 6 222
- 54 702
- 25 442
- 7 151
- 29 377
- 8 799
- 13 287
- 26 343
- 31 351
2 473

- 8 357
- 45 744
- 23 623
- 7 777
- 29 669
- 9 471
- 12 317
- 27 560
- 31 257
3

61 626

58 600

0
1 809
3 851
- 62 019

11
1 688
6 832
- 66 064

5 267

1 067

EXTERNA KOSTNADER
Material
Tjänster
Taxebundna kostnader
Fastighetskostnader
Uppvärmning
Fastighetsskatt
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Återbetalning från SPP
RÖRELSERESULTAT
Resultat från andelar i intresseföretag
Övriga ränteintäkter
Räntebidrag
Räntekostnader och liknande resultatposter
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

BOKSLUTSPOSTER
Avsättning till periodiseringsfond

not 18

0

- 750

SKATTER
Skatt
Skattereduktion

not 19
not 20

- 1 839
1 125

92
6 424

4 553

6 832

ÅRETS RESULTAT
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NOTER
Övergripande principer och metoder
Bestämmelser enligt nya årsredovisningslagen (ÅRL) har tillämpats.
Årsredovisningen är kontoindelad.
Försiktighetsprincipen har tillämpats.
Fordringar har tagits upp till det verkliga värdet, medan tillgångar och skulder värderats till
anskaffningsvärdet
Fastigheternas avskrivning utgör 2 % för bostadsfastigheter, 3 % för specialbyggnader och 5 % för industribyggnad. Underlag för avskrivning är det bokförda restvärdet den 31 december 1993 enligt övergångsreglerna
till konventionell beskattning med därefter gjorda investeringar minskat med försäljningar.
Avskrivningen av bostadslåneposter utgör, enligt anvisning vid övergången till konventionell beskattning av
allmännyttiga bostadsföretag (prop 93/93:241), 3 % av bokfört värde den 31 december 1993. Överföringen
från underhållslånepost (UH-del) utgör enligt anvisningen 3 % medan överföringen beträffande UER-delen
motsvarar 10 % avskrivning på 10-åriga åtgärder och 5 % på 20-åriga åtgärder. Denna överföring sker enligt
SABOs anvisningar linjärt under respektive räntebidrags löptid. Extra avskrivning har skett på UH-delen med
restvärde på slutamorterat lån enligt anvisningarna.
Notanteckningarna anges i kronor om inte annat anges.
1. Byggnader och tomtmark
2000

1999

Ingående anskaffningsvärde
Årets förändringar
- inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 251 912 481

1 213 735 422

24 554 161

38 177 059
1 251 912 481

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

- 284 499 686

- 260 160 140

- 25 231 285

- 24 339 546
- 284 499 686

966 735 671

967 412 794

46 350 538

46 003 633

Bokfört värde
Mark

Företaget äger småhustaxerade fastigheter
Företaget äger hyreshustaxerade fastigheter
Företaget äger industritaxerade fastigheter
Företaget äger skattefria fastigheter
Summa

59
79
3
17
158

2. Pågående arbeten och projekt
Pågående nybyggnad
610 828
Pågående till- och ombyggnad
1 568 751
Summa
2 179 579
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Taxeringsvärden
Småhus
Hyreshus
- bostäder
- lokaler

2000
179 447 000

1999
168 702 000

716 412 000
45 831 000

603 260 000
31 559 000

Industrifastigheter
Summa tax.värde

1 383 000
943 073 000

1 568 000
805 089 000

3. Bostadslåneposter
Bostadslånepost
Underhållslånepost (UH-del)
Underhållslånepost (UER-del)
Summa

Avskrivningsunderlag
6 518 252
2 023 448
49 272 469
57 814 169

Avskrivning
1 368 850
802 718
31 783 692
33 955 259

Årets avskrivn.
195 548
46 357
3 993 601
4 235 506

Bokfört värde
5 344 950
1 267 087
17 488 777
23 858 910

4. Maskiner och tekniska anläggningar
2000

1999

Ingående anskaffningsvärde
Årets förändringar
- inköp
- försäljningar
Utgående ack. anskaffningsvärden

10 287 485

9 070 926

1 397 022
- 118 000
11 566 607

1 363 194
- 146 636
10 287 485

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- försäljningar
- avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar

- 6 978 480

- 5 828 607

118 000
- 1 364 194
- 8 224 674

144 952
- 1 284 826
- 6 978 480

3 341 832

3 309 005

5 310 033

5 598 746

244 345
- 149 275
5 405 103

62 994
- 351 707
5 310 033

- 4 557 109

- 3 930 229

143 089
- 520 412
- 4 934 432

329 711
- 956 591
- 4 557 109

470 671

752 924

40 000

40 000

70 000

70 000

110 000

110 000

77 320
324 177
3 511 125
3 912 622

0
961 836
2 336 381
6 186 915

Bokfört värde
5. Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets förändringar
- inköp
- försäljningar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- försäljningar
- avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Bokfört värde
6. Andelar i intresseföretag
Husbyggnadsvaror HBV förening
4 andelar à 10 000 kronor
SABO Byggnadsförsäkrings AB
70 aktier à 1 000 kronor
Summa
7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna inkomsträntor
Upplupna räntebidrag
Övrigt
Summa

16

8. Aktiekapital
Aktiekapital
Reservfond
Varav konsolideringsfond

2000
16 900
16 157
15 257

1999
16 900 000
14 490 000
14 290 000

9. Skuldposters förfallotid
År
Belopp
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Summa

227 944 068
147 222 196
134 738 667
169 177 421
133 206 135
172 689 486
984 977 973

Lånefördelning
FöreningsSparbanken
138 635 139
Stadshypotek
226 665 162
Kommuninvest
186 260 000
Nordbanken
243 916 395
SBAB
189 501 277
Summa
984 977 973
varav mot kommunal borgen
574 695 874
varav mot pantbrev
410 282 099
10. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
240 298
Upplupna sociala avgifter
435 408
Upplupna sociala avgifter på
semesterlöner
96 545
Upplupna räntekostnader
10 798 761
Förskottsbetalda hyror
17 400 624
Summa
28 971 636
11. Hyror
Bostäder
Hyresintäkter
Hyresbortfall
Summa

Övr. hyresintäkter

242 571 455
5 212 350
237 359 105

23 418 857
953 157
22 465 700

Hyresintäkter för lokaler, garage, p-platser m.m. ingår i övriga hyresintäkter
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Summa
265 990 312
6 165 507
259 824 805

12. Drift- och underhållskostnader
Underhåll
Tidigarelagt underhåll
Hyresgäststyrt underhåll
Delsumma
Planerat underhåll
Avgår aktiverat belopp
Övr. gemensamt underhåll
Delsumma
Utgift för årets underhåll

2000
4 333
0
4 333
40 670
- 7 622
17 321
50 369
54 702

1999
5 358
2 751
8 114
44 218
- 22 580
15 992
37 630
45 744

13. Driftkostnader
Reparationer med egen personal
Fastighetsskötsel (exkl löner)
Uppvärmning
Vatten
El
Sophantering
Fastighetsskatt
Omkostnader förhyrda lokaler
Förbrukningsinventarier & material
Reparationer
Driftkostnader för fordon
Frakter och resekostnader
Reklam o.dyl.
Kontorsmaterial & trycksaker
Telefon och porto
Kostnader för ansvar, juridik och bevakning
Kundförluster
Styrelse- och revisionsarvode
Konsulter & ritningar
Medlemsavgifter o.dyl.

6 222
7 151
29 377
14 023
5 279
6 140
8 799
5 192
1 382
601
862
344
530
388
1 181
350
808
402
582
665

8 357
7 777
29 669
14 265
6 998
2 360
9 471
4 387
1 100
643
797
402
272
267
952
269
992
561
857
818

Personal inkl. omkostnader

26 343

14. Medelantal anställda fördelade på män och kvinnor
2000
1999
1998
Varav män
2000
1999
Fast anställda
79
80
82
57
57
Tillfälligt anställda
3
6
7
3
6
Summa

82

86

89

60

63

1998
58
6

27 560

Varav kvinnor
2000
1999
22
23
0
1

64
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15. Löner, ersättningar och sociala kostnader

Löner/ersättn.
Sociala kostnader

2000
16 906 239
5 564 846

1999
16 753 662
5 537 660

1998
17 594 513
5 810 798

16. Löner m.m. fördelat mellan ledningsgrupp och övriga anställda

Styrelse/VD
Övr. anställda

2000
678 991
16 227 248
16 906 239

1999
684 040
16 069 622
16 753 662
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1998
621 458
16 973 055
17 594 513
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1998
24
1
25

17. Avskrivningar
Avskrivning på byggnader
Avskrivning på maskiner
Avskrivning på inventarier
Avskrivning på bostadslånepost

2000
25 231 285
1 364 194
540 412
4 235 506
31 351 397

18. Periodiseringsfond
Årets avsättning till periodiseringsfond
0
1999 års avsättn. till period.fond
750 000
1997 års avsättn. Till period.fond
650 000
1996 års avsättn. till period.fond
550 000
Summa
1 950 000
19. Skatt
Beräknad fastighetsskatt
8 799 288
Beräknad särskild löneskatt
407 920
Beräknad skatt på vinst *)
1 490 731
Beräknad skatt på bostadslånepost
700 303
Korr. pga ändrad tidigare taxering
och skattereduktion m.m.
- 352 287
*) bokf.vinst + repr. + medl.avg
ej avdragsgillt
0
Summa
Debiterad prel. skatt
Resterande skatt

9 207 208

1 838 747
11 045 955
12 557 532
- 1 511 577

20. Skattereduktion
Skattereduktionen avser utbetald reduktion för
kostnader nedlagda 1998-1999, vilken avräknats på
2000 års slutliga skatt.
670 082
dels särskild skattereduktion pga outhyrt taxeringsår –98 223 390
dels särskild skattereduktion pga outhyrt taxeringsår –99 231 577
1 125 049
21. Statliga och kommunala stöd och bidrag
Avdrag på arbetsgivaravgiften
42 600
Bidrag för äldrebostäder
727 050
Lönebidrag
479 783
Summa
1 249 433
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1999
24 339 546
1 284 826
956 591
4 675 867
31 256 830

Finansieringsanalys
PER 2000-12-31
Alla belopp i tkr
TILLFÖRDA MEDEL
Från årets verksamhet internt tillförda medel
Externt tillförda medel (statsbidrag)
Försäljning av fastigheter och inventarier
Ökning av långfristiga skulder
Summa tillförda medel

not 21

ANVÄNDA MEDEL
Investeringar i mark, byggnader, maskiner och inventarier
Minskning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga skulder
Summa använda medel
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
SPECIFIKATION AV RÖRELSEKAPTIALFÖRÄNDRING
Minskning av varulager
Ökning av likvida medel
Minskning av kortfristiga fordringar
Minskning av kortfristiga skulder
Summa förändring av rörelsekapital

2000

1999

34 616
1 249
45
0
35 911

30 306
8 455
102
0
38 863

28 336
- 69
2 943
31 209

5 609
- 145
5 817
31 281

4 702

7 582

- 35
1 836
- 1 016
3 917
4 702

- 1 111
7 099
4 822
- 3 228
7 582

Visby den 6 mars 2001

Thure Larsson
Ordförande

Gösta Andersson
vice ordförande

Mikael Carlsson

Rolf Öström

Rolf Johansson

Curt Redner

Elias Özyurt-Eldenblom

Carl Eklund
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits
den 6 mars 2001

Min granskningsrapport har avgivits
den 6 mars 2001

Jan Ekholm
Aukt. revisor

Kenneth Westberg
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i AB GotlandsHem

Org nr 556066-0523

Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i AB GotlandsHem räkenskapsåret 2000-01-01--2000-12-31. Det är styrelsens och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är
att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annat information i
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i
årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget eller på annat sätt har handlat i strid mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
bolagets resultat och ställning, varför jag tillstyrker
att

resultaträkningen och balansräkningen fastställs och

att

vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören har inte vidtagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som enligt min bedömning kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, varför jag tillstyrker
att

styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Visby den 6 mars 2001

Jan Ekholm
Auktoriserad revisor
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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
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Lägenhetsbestånd
Fastighet

Antal
Lgh

Hyra
Kr/m2

Bostads
Yta

BURGSVIK
Botarve 1:64
Botarve 1:71
Botarve 1:71
Ockes 1:92
Ockes 1:100

6
9
16
13
15

544,22
687,81
697,96
628,13
603,08

324
553
880
683
1060

HAVDHEM
Prästgården 1:7
Spenarve 1:41
Spenarve 1:42
Spenarve 1:46
Spenarve 1:51
Spenarve 1:52
Spenarve 1:57

19
2
7
6
5
12
7

679,03
548,51
709,77
668,52
658,69
681,80
596,96

1237
172
271
307
306
666
505

HEMSE
Beckasinen 2
Nötskrikan 1
Siskan 6
Sparven 17
Talgoxen 8
Tjädern 8
Tjädern 8 Äldrebostäder
Tjädern 9
Tjädern 9 Äldrebostäder
Tofsvipan 11

42
20
10
18
30
36
16
68
12
24

701,67
574,70
492,75
670,49
677,80
618,23

STÅNGA
Härvide 1:25
Härvide 1:31

Antal
Lokaler

Lokal
Yta

Fastighet

1
1

41
70

1
1

23
90

1
2
1

58
24
10

3

SLITE
Bofinken 1
Concordia 2 och 4
Concordia 5 och 6
Othello 1
Othello 2
Rapphönan 1
Rapphönan 2
Rapphönan 3
Rapphönan 4
Speculationen 4
Speculationen 8

Hyra
Kr/m2

Bostads
Yta

Antal
Lokaler

Lokal
Yta

17
24
12
6
6
11

642,66
664,17
620,29
669,00
645,20
697,77

1097
1325
718
396
557
744

1

198

81
62
24
12
24

698,40
638,05
647,83
643,00
671,03

5259
3992
1519
653
1196

4
4
1

998
143
215

24
24
10

666,13
669,23
634,55

1531
1531
348

1
1
2

29
314
47

14

659,09

858

1
1

456
191

5
6

384
149

TINGSTÄDE:
Furbjärs 1:11

27

656,46

1778

1

22

6

254

680,29

2767
1354
930
979
1602
2426
752
4317
704
1238

2

105

VÄSKINDE
Skäggs 1:10
Skäggs 1:41

27
12

692,58
732,74

1899
757

1

8

12
19

745,48
726,98

552
1262

1
1

16
50

49
9
64

698,05
789,76

2942
737
4987

KATTHAMMARSVIK
Ganne 1:25

15

634,32

1073

1

5

NÄR
Mickelgårds1:32

16

696,55

981

1

5

GARDE
Nygårds 1:68

403
148
31
13
29
13

711,51
783,91
791,91
773,22
791,54
811,67

26503
10196
2379
1167
2172
931

12

745,61

708

1

7

79
47
228
163
115
6
108
180
132
29
21
53
57
125
108
15
81

796,14
686,22
729,83
718,67
768,86
782,25

5836
2831
12398
14599
8152
522
5567
13264
2898
1013
1483
3551
3036
9580
7760
1047
5771

8
2
1
1
21
2
5
1
6
5
1
21
4
39
2
5

277
176
62
95
1162
656
34
24
58
1204
84
226
86
1162
145
346

3
18
2

1620
1097
235

15
5
26
2
5
2
2

168
248
740
110
34
446
130

1

40

2

317

4

605

7
23

613
2079

32
6
16
8
10
401

1658
405
611
544
946
25 392

650,95

701

FÅRÖSUND
Broungs 1:24
Stucks 1:224
Stucks 1:280
Stucks 1:296
Stucks 1:320
Stucks 1:321

Antal
Lgh

ARDRE
Nygårds 1:70

10

764,67

594

1

11

KLINTEHAMN
Odvalds 1:36
Robbjens 1:4, 1:5
Sicklings 1:119
Sicklings 1:120
Sicklings 1:86
Sicklings 5:13
Sicklings 5:2
Sicklings 5:3
Sicklings 5:4
Strands 1:147

22
16
30
44
24
5
4
11
11
21

808,77
642,59
626,19
649,01
753,61
649,28
639,03
667,79
670,35
628,18

1397
946
2482
2979
1751
535
330
719
719
1133

2
3
1
6
1

27
276
250
132
80

ROMA
Kloster 1:185
Kloster 1:194
Kloster 1:202
Kloster 1:41
Kloster 1:49, 1:22

6
64
21
9
10

611,66
642,63
737,35
615,84
645,03

350
4864
724
538
505

LÄRBRO
Angelbos 1:174
Angelbos 1:77
Prästgården. 1:10
Prästgården 1:34
Prästgården 1:46
Prästgården. 1:62
Prästgården 1:63

26
17
16
13
3
9
10

673,12
681,31
604,73
641,15
593,23
577,32
665,75

1473
1025
1182
719
271
421
633

11

644

2

101

2

138

2

149

2
1

199
290

1

41

23

VISBY
Akacian 1 och 2
Apoteket 4-6
Appellen 1
Baderskan 1
Bogen 1
Bogen 2
Bokbindaren 1
Bokbindaren 2
Bokbindaren 3
Bryggaren 1
Bryggaren 2
Buntmakaren 1
Bösspipan 6
Castor 1 m fl
Dillen 1
Fjällskivlingen 1
Fregatten 21
Hytten 1
Höken 1
Järnvägen 6
Järnvägen 7
Kakelugnsmakaren 1
Korgmakaren 1
Laken 1
Lien 1
Melonen 2
Modisten 1
Myran 1
Panncentralen 1
Pennskrinet 20
Priorn 1
Priorn 14
Priorn 3
Rekylen 1
Riggen 1
Räkneboken 11
Skalbaggen 1
Strömmingen 5 och 6
Stäven 1
Taggsvampen 1
Taptot 1 och 2
Tvätterskan 1
Vargen 18
Vitkålen 1
Östertull 6
Summa

19
10
10
6
43
87
10
66
67
481
24
236
19
101
378
75
5 224

688,59
1567,45
1362,55
883,86
810,69
886,35
755,46
885,08
802,62
784,65
652,35
736,99
1006,55
958,77
1695,47
701,77
650,86
657,19
757,93
721,02
773,48
695,03
810,24
682,54
686,03
807,92

2058
789
640
430
838
5681
1089
6864
3845
32558
1536
14152
1105
7522
27782
4422
343 690
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Förvaltningsberättelse

Förvärv, investeringar och upplåning
Under året har fastigheterna Hyveln 6 och Rone Halor förvärvats för sammanlagt 6,6 mkr. De totala investeringarna
uppgår till 14 mkr där huvuddelen, 10,5 mkr, avser snickerifabrik för Nimbus AB´s räkning. Vidare har anpassningsinvesteringar utförts i Hyveln 6 för 2,3 mkr. Förvärven och
investeringarna har finansierats genom upptagande av nya
lån med 15 mkr.

Styrelsen och verkställande direktören för Gotlands
Industrihus AB avger härmed redovisning för förvaltningen
under verksamhetsåret 2000.

Fastighetsförvaltningen
Årets rörelseresultat uppgår till -0,3 mkr (1999 –0,6 mkr).
Underskottet i rörelsen beror på stora kostnader för reparation och underhåll, 2,0 mkr, där huvuddelen av kostnaderna
uppkommit i samband med ombyggnaden av fastigheten
Strands 1:28 i Öja. Hyresintäkterna har i jämförelse med
1999 ökat med 0,6 mkr vilket beror på att tidigare hyresgästen i Lejonet 3 gjort en förskottsinbetalning med 0,6 mkr.

Styrelsen har under året beslutat att förvärva fastigheten
Pumpen 3 i Visby för en köpeskilling på 6,7 mkr. Förvärvet
genomfördes den 1 februari 2001.

Anställd personal, löner och arvoden
GIHAB har ej haft någon anställd personal under verksamhetsåret och någon ersättning till styrelsen eller VD har ej
utbetalats.

Ränta på de långfristiga lånen har erlagts med ca 1,4 mkr
(1999, 1,4 mkr).
Konstaterade förluster på fordringar har nedskrivits med
91 tkr (1999, 8 tkr).

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel
(tkr):

I ersättning till Gotlands kommun för administration och
fastighetsskötsel har utbetalats 755 tkr.
Avskrivning på fastigheterna och inventarierna har skett
enligt plan. Årets avskrivningar uppgår till 1,9 mkr (1999,
1,4 mkr).

Balanserade vinstmedel:
Årets förlust:

I fastighetsskatt har under året betalats 145 tkr
(1999, 174 tkr).

4 322,5
-290,9
4 031,6

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
4 031,6 tkr balanseras i ny räkning

Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till –290,9
tkr.

Uthyrningssituationen
Den totala lokalytan för fastighetsbeståndet uppgår till drygt
27 000 kvm. Vid årets slut var 1 027 kvm lokalyta vakant
vilket motsvarar 3,78% av den totala lokalytan.

Fem år i sammandrag

2000

1999

1998

1997

1996

Omsättning, tkr

8 156

7 563

6 761

5 402

5 881

Resultat före avskrivningar,tkr

1 588

770

-1 070

1 405

2 416

Resultat efter avskrivningar och finansnetto, tkr

-291

-551

- 2 191

1 002*

1 943

Årets resultat, tkr

-291

-551

- 297

1 217

1 033

9

16

19

25

31

Uthyrd lokalyta, %

94

99

96

93

97

Fastigheternas belåningsgrad, %

71

72

78

77

61

Eget kapital per aktie, kr

203 995

217 847

244 090

258 214

200 242

Vinst/förlust per aktie(kr)

-13 852

-26 243

-14 123

57 971

49 180

Soliditet, %

*) exkl vinst vid fastighetsförsäljning
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Resultaträkning, tkr
Not

2000

1999

8 156,5
8 156,5

7 563,2
7 563,2

6 568, 2
1 897,0
8 465,2

6 800,4
1 410 ,0
8 210,4

-308,7

-647,2

17,8

96,1

-290,9

-551,1

1

Intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter

Kostnader
Fastighetsförvaltningen
Avskrivningar
Summa kostnader

2
3

Rörelseresultat
Finansiella poster
Ränteintäkter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

Årets resultat

0,0

0,0

-290,9

-551,1

Not 1
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed
Not 2
Rörelsens kostnader(tkr) 2000
I rörelsens kostnader ingår
- reparation/underhåll
1 994
- räntekostnader
1 415
- fastighetsskatt
145
- övriga driftkostnader
3 014
Summa kostnader
6 568

1999
2 539
1 437
174
2 650
6 800

Not 3
Avskrivningar(tkr)
Hantverket 1
Telefonen 5
Hyveln 7
Lejonet 3
Strands, Öja
Hyveln 6
Rone Halor
Inventarier
Summa

2000
322
710
288
256
74
93
0
154
1 897

1999
213
499
288
256
0
0
0
154
1 410
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Balansräkning, tkr
Not

2000-12-31

1999-12-31

4
5

1 354,2
42 288,5
1 984,4
45 627,1

1 354,2
23 354,2
1 969,0
26 677,4

428,8
2 769,7
167,6
3 366,1

338,5
820,6
178,2
1 337,3

48 993,2

28 014,7

210,0
42,0

210,0
42,0

4 322,8
-290,9
4 283,9

4 873,9
-551,1
4 574,8
0,0

32 576,8
32 576,8

19 243,5
19 243,5

1 218,2
1 317,1
8 315,8
1 281,4
12 132,5

466,3
859,0
2 125,1
746,0
4 196,4

Summa eget kapital och skulder

48 993,2

28 014,7

Ställda säkerheter
Inteckningar Telefonen 5, Visby
Ansvarsförbindelser

4 000 000
Inga

4 000 000
Inga

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Mark
Byggnader
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar

6

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Långfristiga lån
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Förskott
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Kortfr del av långfr skulder
Summa kortfristiga skulder

7

8

Not 4 Fastigheter
Fastighet
AnskaffningsAck avskrivning
Bokfört värde
värde
Hantverket 1
8 081,1
5 071, 4
3 009,7
Telefonen 5
23 013,9
6 667,9
16 346,0
Hyveln 7
7 222,3
886,0
6 336,3
Lejonet 3
6409,8
703,9
5 705,9
Strands, Öja
1859,2
74,0
1 785,2
Rone Halor
2 208,4
0,0
2 208,4
Hyveln 6
6 990,1
93,0
6 897,1
Summa
55 784,8
13 496,2
42 288,6
Taxeringsvärde för byggnader och markvärde uppgår till 23 147 tkr
resp 5 642 tkr.
Not 5 Inventarier (tkr)
Fastighet
AnskaffningsAck avskrivning
Bokfört värde
värde
2 369,4
385,0
1 984,4
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter(tkr)
Tomträttsavgäld
26,1
Försäkringspremier
12,1
Hyror
129,4
Summa
167,6

Not 7 Förändring av fritt eget kapital (tkr)
Enl balansräkning föregående år
Tillkommer årets vinst/förlust
Enligt balansräkning innevarande år

2000
4 322,8
- 290,9
4 031,9

Not 8 Långfristiga lån per 31 december (tkr)
Långivare
2000
Gotlands kommun
4 428,5
Kommuninvest
21 700,0
Lantbrukskredit AB
6 448,3
Summa
32 576,8

1999
4 873,9
- 551,1
4 322,8

1999
5 904,5
7 150,0
6 935,0
19 243,5

Av långfristiga lån förfaller 1 281 tkr under 2001 (amorteringar), 7 150 tkr
under 2003, 14 550 tkr 2005 och 4 428 tkr under 2007.
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Finansieringsanalys, tkr
2000

1999

Från rörelsen tillförda medel
Upptagna lån

1 606,1
15 000,0

858,9
0,0

Summa tillförda medel

16 606,1

858,9

14 010,1
6 836,6
1 666,7

1 727,2
877,2
746,1

Summa använda medel

22 513,4

3 350,5

Förändring av rörelsekapital

-5 907,3

-2 491,6

2 028,8
-7 936,1

25,9
-2 517,5

5 907,3

-2 491,6

Tillförda medel

Använda medel
Investeringar
Fastighetsförvärv
Minskning av långfr låneskuld

Specifikation av rörelsekapitalets förändring
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder

Summa förändring
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-01-01—2000-12-31
Styrelsen och verkställande direktören för ALMI Företagspartner Gotland AB får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2000.
Förvaltningsberättelse
ALMI Företagspartner Gotland AB startade sin verksamhet den 1 juli 1994 genom övertagande av den
rörelse som tidigare bedrivits av Stiftelsen Gotlands läns Utvecklingsfond. ALMI Företagspartner AB är
majoritetsägare och moderbolag.
ALMIs verksamhetsidé är att verka för ett dynamiskt näringsliv genom att stimulera och stödja
företagare så att de satsar på tillväxt. ALMI arbetar för företag som vill och kan växa och verka för att
nya livskraftiga företag startas. Verksamheten omfattar information och rådgivning till små och
medelstora företag samt finansiering.
Vad avser finansiering har ALMI Företagspartner Gotland AB till uppgift att, i kommission för
moderbolagets räkning bereda, besluta och följa upp ärenden om företagsfinansiering enligt statlig
förordning SFS 1994:1100/1995:729.
Årets verksamhet
Väsentliga händelser under året
Momsen
Frågan om mervärdesskatt för bolagen i ALMI koncernen är fortsatt oklar. ALMI Företagspartner Väst
AB väntar beslut från Kammarrätten under våren 2001. Av försiktighetsskäl har fortsatt reservering gjorts, totalt 1.484 tkr för åren 1999 och 2000.
Tidigare års momsreserver har under året upplösts.
SPP
Under jämförelsestörande poster har återbäring av företagsanknutna medel från
SPP redovisats. Återbäringen uppgår till nominellt 3.793 tkr vilket med hänsyn till
diskontering ger en intäkt om 3.514 tkr på årets resultat.. Av dessa medel har 1.450 tkr avsatts för
pensionsändamål.
Årets resultat
Det gångna verksamhetsåret 2000 har vad avser den löpande verksamheten givit
ett överskott om 863 tkr före avsättning till momsreserv och hänsyn till återbäring
från SPP samt pensionsavsättningar.
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Totalt har vi nu en balanserad vinst om 3.605 tkr plus en momsreserv om 1.484 tkr.
Resultatet innebär dock ej att vi uppnått en tillfredsställande konsolideringsnivå. Vi bör ha
ett fritt eget kapital om ca 7,5 mkr som buffert i relation till vår verksamhet. Detta motsvarar ett års
personalkostnad.
Allmän kommentar
Vår fokusering på livsmedelssektorn och turismnäringen när det gäller projektinriktad
verksamhet har fortsatt under år 2000. Härtill har introduktionen av vårt kvalitetssystem TQ5 fortsatt i
samverkan med Institutet för kvalitetsutveckling ( SIQ). Projektet Tillväxtsteget som baserades på en
omfattande uppsökande verksamhet riktad mot
140 st utvalda företag med efterföljande konsultinsatser har slutförts under året. Omfattande
odebiterad tid har lagts ned på deltagande i arbetet inom det s k
omställningskansliet, inrättat till följd av försvarsnedläggelserna. Även när det gäller
näringslivsaktiviteterna inom B7-samarbetet och tillväxtavtalet har odebiterade
insatser gjorts.
Det är sannolikt att omfattningen av verksamheten varit ännu större under hösten 2000
om infasningen av det nya mål 2 ”öarna” kunnat genomföras i närmare anslutning
till de tidigare aktiviteterna inom mål 5b. Den bristande framförhållningen när det gäller
offentlig medfinansiering av blivande EU-projekt inom mål 2 gör att vi riskerar en
viss diskontinuitet i projektverksamheten under våren 2001. Effekterna härav låter sig
inte i skrivande stund överblickas.
Pågående central samordning av Nutek och ALMI Företagspartner AB, som hanterar
den statliga ägarandelen av vårt bolag, har icke under år 2000 påverkat verksamheten
i någon omfattning. Vi förutser inte några större förändringar i verksamheten för år 2001
heller. På sikt är en ökad decentralisering till de regionala bolagen av aktiviteter som nu bedrivs på
central nivå eller vid andra myndigheter och organisationer sannolik.
Personalmässigt har uppkommande behov av nyrekryteringar och vikariat kunnat lösas
på ett tillfredställande och smidigt sätt. Vi har ständig kö av kvalificerade ekonomer och
tekniker som har uttalat sitt intresse för engagemang vid vårt bolag; mycket beroende
på Gotlands allmänna attraktivitet.
Under slutet av år 2000 har vi i samarbete med Stiftelsen Innovationscentrum (SIC) byggt upp en
organisation, Innovation Gotland, för hantering av stöd till produktutveckling,
innovationer och innovatörer.
Härtill har ett fortsatt gradvis uppbyggande av Gotlands Livsmedelsinstitut (GLI) pågått.
Detta planeras permanentat som en åtgärd i anslutning till omställningsarbetet. Beslut
härom väntas under vårens tidigare del 2001. Arbetet med att utreda och föreslå
en lämplig design för en permanentad och utökad verksamhet inom GLI har också
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tagit en hel del tidsmässiga resurser i anspråk
Övriga fakta
Under räkenskapsåret har ALMI Företagspartner Gotland AB beviljat nya lån till ett värde av 6 680 tkr
(7 928) till 20 (26) företag.
Under räkenskapsåret har ränteintäkter på utestående lån uppgått till 1 923 (1 803) tkr.
Konstaterade och befarade kreditförluster uppgår till 3 615 (0) tkr. Avkastningen på utlånade medel
var – 5,0 % (7,65%).
Kommissionärsverksamheten ingår inte i bolagets resultat- och balansräkning.
Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 51% av ALMI Företagspartner AB och till 49% av Gotlands Kommun.
Resultat och ställning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda

2000
2 516
13 734
13

1999
618
9 738
12

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Kronor:

1998
- 252
7 751
12

1997
162
6 363
12

1 088 482
2 516 928
3 605 410

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överföres
Kronor
3 605 410

ALMI Företagspartner Gotland AB
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Not

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Rörelseresultat

3,4
5
6
2

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
7
resultatposter
Summa resultat från finansiella
investeringar
Årets vinst

2000

1999

17 353

15 146

17 353

15 146

- 9 505
- 7 338
- 242
2 064
2 332

- 7 650
- 6 653
- 346
- 497

184

121

184

121

2 516

618

ALMI Företagspartner Gotland AB

Balansräkning (i tkr) Not

Org nr 556488 – 1166

2000-12-31

1999-12-31

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Övriga långfristiga fordringar

8

405
1 269
1 674

374
0
374

1 674

374

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos moderbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna 9
intäkter

376
3 011
1 567
2 267
7 221

792
43
84
3 471
4 390

Kassa och bank

4 839

4 974

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

12 060

9 364
13 734

9 738

ALMI Företagspartner Gotland AB

Balansräkning (i tkr) Not

Org nr 556488 – 1166
2000-12-31

1999-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

10

Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 000 aktier á nom 100 kr)
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets vinst
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Skulder till moderbolag
Skulder till dotterbolag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda 11
intäkter
Summa kortfristiga skulder

1 000
2 000
3 000

1 000
2 000
3 000

1 089
2 516
3 605

470
619
1 089

6 605

4 089

482
38
13
890
5 706

258
3
825
4 563

7 129

5 649

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

13 734

9 738

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

inga
inga

inga
inga

ALMI Företagspartner Gotland AB
Not 1

Org nr 556488-1166

Redovisningsprinciper

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas inflyta.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till det ursprungliga anskaffningsvärdet med
avdrag för avskrivningar enligt plan och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd.
De avskrivningssatser som tillämpas är
%
Datorer
33
Övriga maskiner och inventarier
20
Not 2

Jämförelsestörande poster

Återbäring från SPP
Avsättning till pensionsmedel
Summa jämförelsestörande poster

3 514 tkr
- 1 450
2 064 tkr

Not 3
Övriga externa kostnader
Bolaget saknar leasingavtal för inventarier.
Årets hyreskostnad för lokaler uppgår till 657 tkr. Framtida uppskattad hyreskostnad
uppgår till 730 tkr för år 2001 och 2002.
Reserv för ev momsskuld uppgår till 411 tkr.
Not 4
Revisionsarvode
Till Ernst & Young AB har utbetalats 40 tkr (40 tkr) i revisionsarvode och 48 tkr i övrigt
arvode (28 tkr). Till lekmannarevisor, utsedd av Gotlands kommun, har arvode utgått
med 3 tkr (1 tkr).
Not 5

Personal

Löner och andra ersättningar har uppgått till följande belopp:
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)
Summa

2000
4 886

1999
4 733

2 335 (595) 2 056 (478)
7 221(595)
6 789 (478)

ALMI Företagspartner Gotland AB

Org nr 556488-1166

varav
Styrelse och VD (varav tantiem)
Övriga anställda
Summa

904 (0)
3 982
4 886 (0)

908 (0)
3 825
4 733 (0)

Medelantal anställda
Medelantalet anställda har under året uppgått till 13 personer, varav 6 kvinnor och 7 män.
Avtal om avgångsvederlag
Verkställande direktören avgår med pension vid 65 års ålder och har pensionsförmåner uppgående till
35% av årslönen och i händelse av uppsägning från företagets sida 6 månaders uppsägningstid och
12 månaders avgångsvederlag. Uppsägningstiden från verkställande direktörens sida är 6 månader.
Personalstatistik
Fast personal har arbetat 19 900 timmar mot normalårsarbetstid 19 800 timmar.
Kompetensutveckling har skett med 640 timmar och 1 000 timmar har lagts på
internt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Sjukfrånvaron har uppgått till
350 tim och föräldraledighet och ledighet för vård av barn till 560 timmar.
Not 6

Avskrivningar enligt plan

Datorer
Övriga maskiner och inventarier
Not 7

2000
111
130
241

1999
177
169
346

2000
184
184

1999
121
121

2000
3 012
313
- 277
3 048

1999
2 980
136
- 104
3 012

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter
Not 8
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ack anskaffningsvärde

ALMI Företagspartner Gotland AB

Org nr 556488-1166

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

-2 638
237
- 242

-2 387
95
- 346

Utgående ack avskrivningar

-2 643

-2 638

405

374

2000
172
2 080
15
2 267

1999
179
3 260
32
3 471

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget
kapital

1 000

2 000

Nettobokfört värde
Not 9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna projektintäkter
Övriga poster
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 10

Förändringar av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets vinst
Belopp vid årets utgång
Not 11

1 000

1 089
2 516
____________________________
2 000
3 605

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner inkl soc avgifter
Övriga poster
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2000
1 245
4 461
5 706

1999
1 023
3 540
4 563

ALMI Företagspartner Gotland AB

Not 12

Org nr 556488 – 1166

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Under året har inköp gjorts för 40 tkr och försäljningar gjorts för 27 tkr.
Not 13

Uppgifter om moderföretag

556481-6204 ALMI Företagspartner AB med säte i Stockholm.

ALMI Företagspartner Gotland AB

Org nr 55 64 88 – 1166

Visby 2001-02-15

____________________
Bo Jacobsson

____________________
Gösta Hjort

____________________
Maria Spetz

_____________________
Jan Lundgren

____________________
Hans Klintbom

____________________
Per-Anders Croon

_____________________
Jan Bäckström
Verkställande direktör
Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har
avgivits den 2 mars 2001.
Torsten Lyth
Auktoriserad revisor

ERNST & YOUNG

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

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i ALMI Företagspartner Gotland AB för räkenskapsåret 2000.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna
och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger
mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed
en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige.
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen,
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm 2001-03-02
Torsten Lyth
Auktoriserad revisor

13
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 granskat verksamheten med utgångspunkt på bedömningen av
väsentlighet och risk. Jag har speciellt fokuserat på verksamheten i
förhållande till ändamålet (ägardirektiv) och konstaterat 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
Börje Lundberg
Lekmannarivisor
Vald av kommunfullmäktige
Gotlands Kommun

14
Bilaga

Bilaga till ALMI Företagspartner Gotland AB årsredovisning för
räkenskapsåret 2000-01-01—2000-12-31.
Särskilda medel för marknadsföringsinsatser
Av beviljade medel för år 2000 har 59.000 kronor använts till
annons i näringslivsbilagan GotlandsGuiden.
För innevarande år är 150.000 kronor anslagna för rubr ändamål.
Samtliga dessa medel har redan intecknats.
Visby 2001-05-07
ALMI Företagspartner Gotland AB

Jan Bäckström

24

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 26

2001 06 11

Avsägelse; ledamot i kommunfullmäktige
Innehåll
•

"Härmed avsäger jag mig uppdraget som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige".
Visby den 6/5-2001
Eva Palmgren (socialdemokrat)"

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 27

2001 06 11

Fyllnadsval
Innehåll

a, b) Kerstin Kalströms (c) anhållan 2001 04 20 om befrielse från uppdraget
som ledamot tillika ordförande i Gotlands norra vårdnämnd.
Mandatperiod: T o m 2002 års utgång.

c)

En ny ersättare i patientnämnden efter Brita Brunner (v) som tidigare
utsetts till ledamot. Mandatperiod: T o m 2002 års utgång.

d)

En ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Fredrik Ahlkvist (v)
som vid fullmäktiges förra sammanträde beviljades befrielse från
uppdraget. Mandatperiod: T o m 2002 års utgång.

e)

En ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Jan Colldén (m)
som vid fullmäktiges förra sammanträde beviljades befrielse från
uppdraget. Mandatperiod: To m 2002 års utgång.

f)

Två revisorer i Othems sockens magasinskassas stipendiefond.
Utdrag ur protokoll från konstituerande styrelsesammanträde med
Stiftelsen för Othem sockens magasinskassas stipendiefond 2001-01-08.
"§ 8-2001 Förslag till Gotlands kommun om två revisorer.
Beslutades om förslag till Gotlands kommun att som revisorer för
Stiftelsen för Othems sockens magasinskassas stipendiefond utse:
Gilbert Ansin, Othem (c) och Kjell-Arne Lundin, Othem (s)"
Räkenskaperna för år 2000 har skötts av Gotlands kommuns revisorer.
KomRev är införstådda med att fonden får egna revisorer.
Mandatperiod: 2001

g)

En ny nämndeman i Hovrätten efter Lennart Johansson (v) som avflyttat
från Gotland.
OBS! Nämndemän i tingsrätt får inte vara nämndeman i hovrätt.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 30

2001 06 11

Information
Innehåll
•

Skolverkets beslut med anledning av tillsyn av gymnasieskola och kommunal
vuxenutbildning och barn- och utbildningsnämndens yttrande

•

Vänortsavtal med Smeivka (Gammalsvenskby) i Ukraina

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18
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2001-03-28
Barn- och utbildnings
förvaltningen

Skolverket

Gotlands kommuns yttrande över Skolverkets tillsyn av
gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning i Gotlands kommun
(SVs dnr 2000:718) Vårt dnr 2000/020-60
Bakgrund
Skolverket genomförde under våren 2000 en tillsyn i Gotlands kommun avseende
kommunens styrning och egenkontroll av gymnasieskola och vuxenutbildning samt
kommunens ansvar för utbildning på entreprenad. Resultatet av tillsynen redovisades
i en rapport daterad 2000-09-05.
Inom följande områden riktar Skolverket kritik mot Gotlands kommun då Skolverket
bedömer att kommunen inte uppfyller författningarnas krav:
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarsfördelning i kommunen, 4.1
Rektorsfunktionen, 4.2
Lokala arbetsplaner, 5.2
Intagning och urval, 6.3
Individuell studieplan, 6.4
Uppföljning och utvärdering, 7.1
Kommunens egenkontroll, 7.2

För närmare studier av bakgrund och Skolverkets bedömning hänvisas till
”Tillsyn av gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning i Gotlands kommun”,
2000-09-05.
4.1

Ansvarsfördelning i kommunen

”Enligt Skolverkets bedömning finns det, med den organisationsform som kommunen
valt för Kunskapslyftet, risk för att behörighetskollisioner uppstår eller att ansvar för
viss fråga inte tas av någon kommunal instans. Det faktum att beslut inte fattas i
enlighet med gällande bestämmelser eller med kommunens delegationsordning visar
också på oklarheter i gränsdragningen mellan politiker och professionella eller
mellan olika befattningshavare. Skolverket riktar därför kritik mot Gotlands kommun
för att det inte finns en tydlig fördelning av ansvar för de utbildningar som anordnas
av andra än kommunen.”
Yttrande och åtgärder
Som Skolverket konstaterat i rapporten har organisationsförändringar nyligen skett
för ledningen av Kunskapslyftet. En ny organisationsutredning pågår i syfte att tydliggöra ansvarsfördelning för kommunalt och statligt finansierad vuxenutbildning på
Gotland. Organisationen kommer att anpassas till den nya vuxenutbildningen som
träder i kraft

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
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efter Kunskapslyftet, 2003-01-01. Under den kvarstående perioden inom
Kunskapslyftet har kommunen inga avsikter att ytterligare ändra på ansvarsfördelningen. Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för vuxenutbildning
i egenregi såväl som utbildning på entreprenad.
I tillsynsrapporten påpekar utredarna att komvux konkurrerar med andra om att ordna
utbildning och det finns en otydlighet i ansvarsfördelningen.
Eftersom Kunskapslyftet avser den verksamhet som bedrivs utöver basorganisationen
kan en konkurrenssituation ej uppstå förrän denna nivå är uppnådd. Det är först vid
årets slut som det kan fastställas om kommunen uppfyller basorganisationen.
Yrkesutbildningar som ej kan anordnas inom det kommunala skolväsendet,
gymnasieskola respektive komvux, upphandlas numera via kommunens
inköpsavdelning. Dessa utbildningar behandlas som rena kunskapslyftsutbildningar.
Delegationsordningen inom BUNs verksamhetsfält har varit föremål för en översyn
under 2000 (skall beslutas våren 2001) och bl a med anledning av Skolverkets tillsyn
föreslås att projektledaren för Kunskapslyftet ges delegation på rätten att ingå avtal
med enskild eller juridisk person avseende utbildningar på entreprenad. Rektor för
komvux har den pedagogiska tillsynen för entreprenadutbildningar. I förslag till ny
delegationsförteckning ansvarar även rektor för komvux för fastställande av lokala
kursplaner.
Med ovanstående förtydliganden räknar vi med att kommunen uppfyller rimliga krav
på ledning och ansvarsfördelning vad gäller utbildning inom egenregi och på
entreprenad, trots de oklarheter som finns i förordningen av Kunskapslyftet.
4.2

Rektorsfunktionen

”Skolverket riktar kritik mot Gotlands kommun för att rektorsfunktionen inom Kunskapslyftet inte utövas i enlighet med de statliga bestämmelserna.”
Yttrande och åtgärder
Efter vissa organisationsförändringar inom komvux har rektor tillskapat tid för att på
ett tydligare sätt kunna utöva det pedagogiska ledarskapet för entreprenadutbildningarna. Entreprenadutbildningarnas lärare har en stående inbjudan att delta i
ämneskonferenserna på komvux samt att delta i seminarier om vuxenpedagogik.
Rektor och projektledare för Kunskapslyftet har kontinuerliga möten med lärare och
elever hos entreprenörer. Det pedagogiska utvecklingsarbetet leds av respektive
verksamhetsledare för entreprenadutbildningarna, vilken även redovisar och
diskuterar utvecklingsarbetet med den kommunalt tillsatte rektorn. Det är svårt att
driva ett långsiktigt utvecklingsarbete hos entreprenörer eftersom utbildning med
samma innehåll kan skifta från en utbildningsanordnare till en annan i samband med
en ny upphandling.
Med ovanstående organisationsförändringar som gjorts inom komvux räknar vi med
att kommunen uppfyller kraven på pedagogisk ledning av utbildningar på
entreprenad.
5.2

Lokala arbetsplaner

” Skolverket riktar kritik mot Gotlands kommun för att det inte finns lokala arbetsplaner för utbildningen i enlighet med gällande bestämmelser. Skolverket vill också
göra kommunen uppmärksam på att de mål för utbildningen som anges i läroplaner,
kursplaner och kommunens skolplaner skall konkretiseras i de lokala
arbetsplanerna. En kännedom om målen i samtliga dessa dokument är därför en
nödvändighet för att lokala arbetsplaner ska kunna utarbetas i enlighet med de
statliga bestämmelserna.”
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Yttrande och åtgärder
Komvux
Lokal arbetsplan för komvux är utarbetad av personalen och beslutad i samverkan.
Arbetsplanens uppställda mål utvärderas årligen och vars resultat redovisas i
kvalitetsredovisningen som inlämnas till Barn- och utbildningsnämnden i samband
med bokslutet. De studerande är inbjudna att delta i arbetet med arbetsplanen. Detta
sker genom att komvux uppmanar eleverna att organisera ett elevråd som kan arbeta
aktivt med kvalitetsförbättringar och delta i diskussioner om verksamhetsutveckling.
Det har varit stora svårigheter att engagera elever under de senaste åren i elevrådsarbete. Det senast fungerade elevrådet upplöstes 1995 på grund av dåligt engagemang
hos eleverna. Eleverna hänvisar till den hårda studietakten och att aktivt deltagande i
elevrådsarbete förlänger studierna och därmed ökade studiekostnader.
Kunskapslyftets arbetsplan ”Kvalitetsarbete för Kunskapslyftet Gotland” utarbetades
i samband med starten av Kunskapslyftet. Rektor för komvux var då även
projektledare för Kunskapslyftet. Vi anser att kommunen följer gällande
bestämmelser vad gäller komvux lokala arbetsplan och att eleverna ges möjlighet att
delta i dess utformning. Arbetsplanen inom Kunskapslyftet kommer att revideras.
Mål som anges i nationella och kommunala styrdokument kommer att konkretiseras.
Elever i pågående utbildningar kommer att beredas möjlighet att delta i arbetet.
Gymnasieskolan
Enhetsnivån för gymnasieskolan är lika med förvaltningsnivån, varför kommunens
skolplan måste betraktas som gymnasieskolans övergripande verksamhetsplan.
Ansvaret på enhetsnivå är synonymt med det kommunala ansvaret och det är att ge
skolorna förutsättningar att arbeta i enlighet med förordningar och mot nationella
mål. Ansvaret för den pedagogiska verksamheten ligger odelat på rektor. Det innebär
att gymnasiechefen bl a ansvarar för:
•
•
•
•

Underlag och förslag till nämnden avseende gymnasieskolans utbildningsutbud
(program, intagningsplatser och inriktningar)
Skol- och ledningsorganisation (antal skolor, ledningsresursens storlek
m.m.)
Ledning av rektorsgruppen och enskilda rektorer inklusive personalansvar
Fördelning av resurser till de kommunala gymnasieskolorna samt uppföljning av
respektive skolas verksamhet och ekonomi

För gymnasieskolans enhetsnivå har skolplanens mål och åtaganden konkretiserats i
bl a följande handlingsplaner:
•
•
•
•

Gymnasieskolan inför 2000-talet
Gymnasieskolans utbildningsutbud år 2000/2001, programvisa kommentarer
Gymnasieskolans preliminära organisation och resursbehov hösten 2000 och år
2001
Gymnasieskolans nya ledningsorganisation

Utöver dessa dokument utgör skolutvecklingsplanerna enligt de fackliga överenskommelserna lokala arbetsplaner på programnivå. Utöver dessa skall det finnas en
gemensam verksamhetsplan för respektive skola. Senast augusti månad 2001 skall
samtliga gymnasieskolor ta fram en kvalitetsredovisning och i samband med det
verksamhetsplaner och lokala arbetsplaner där sådana saknas. En uppföljning av att
så sker kommer att genomföras i oktober 2001.
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Med hänvisning till ovanstående räknar vi med att kommunen kommer att uppfylla
kraven vad gäller lokala arbetsplaner efter att ovan angivna åtgärder genomförts.

6.1
Entreprenadförhållanden
”Tillsynsutredningen har visat på att det i kommunen råder oklarhet kring vilken
befattningshavare som har rätt att ingå avtal med extern utbildningsanordnare. Skolverket har i avsnitt 4.1.3 kritiserat Gotlands kommun för att beslut inte fattas i enlighet med gällande delegationsordning och för att ansvarfördelningen därmed är otydlig. I övrigt anser Skolverket att Gotlands kommun uppfyller de statliga kraven
gällande utbildning på entreprenad.”
Yttrande och åtgärder
När förfrågningsunderlag ska utarbetas för utbildningar eller kurser som ska
upphandlas av kommunen samarbetar Kunskapslyftets kansli med skolledningen på
komvux och med kommunens inköpsavdelning. Själva upphandlingen ansvarar
Kunskapslyftets projektledare för på delegation av förvaltningschefen. All
upphandling sker genom kommunens inköpsavdelning. Avtal med annan
utbildningsanordnare än kommunen signeras av projektledaren på delegation av
förvaltningschefen. När anbud granskas deltar rektor för komvux för att kontrollera
lärarnas behörighet och anbudets pedagogiska kvalitet. komvux rektor är pedagogiskt
ansvarig för alla utbildningar och kurser på entreprenad. komvux rektor och
Kunskapslyftets projektledare besöker alla nya utbildningar och redogör för
ansvarsförhållandena. Under 2001 kommer kommunen att arbeta fram en ny
organisation för all kommunal vuxenutbildning, som skall anpassas till regelverket
för den nya vuxenutbildning som träder i kraft 2003-01-01.
I ovan nämnda förslag till ny delegationsordning ges projektledaren för
Kunskapslyftet delegation att ingå avtal med extern utbildningsanordnare. I övriga
avseenden räknar vi med att kommunen uppfyller de statliga kraven på handläggning
och tillsyn av utbildningar på entreprenad.
6.3

Intagning och urval

”Skolverket riktar kritik mot Gotlands kommun för att intagningsförfarandet inte
uppfyller författningens krav.”
Yttrande och åtgärder
Intagning till komvux och till Kunskapslyftet går ej att separera av skäl som
redovisats i punkt 4.1. Vår tolkning är att Kunskapslyftet avser de personer som ingår
i utbildningar utöver basorganisationen.
Med den tolkningen är det ytterst svårt att bedöma vilka kurser som ligger inom
basorganisation respektive utanför. För att underlätta kommunens handläggning av
Kunskapslyftet har all utbildning, i första hand yrkesutbildningar, som upphandlats
på entreprenad betecknats som rena Kunskapslyftsutbildningar. För dessa
utbildningar tillämpas kunskapslyftsförordningen och inom de tre urvalsgrupperna
tillämpas komvuxförordningen.
Vi vill peka på tveksamheter i rättsäkerheten för enskild person som söker till
kommunal vuxenutbildning oavsett den bedrivs som kommunintern eller
kommunextern utbildning. Om utbildningen bedrivs inom basorganisationen skall
enbart komvuxförordningen tillämpas. För utbildningar över basorganisationen
tillämpas kunskapslyftsförordningen och komvuxförordningen. Som påpekats under
punkt 4.1 är det oklart om och när kommunen når basorganisationen. En korrekt
beräkning avseende omfattningen av Kunskapslyftet kan göras först vid årets slut.
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I ett hypotetiskt fall där två personer, A och B söker samma utbildning kommer A,
som har anställning och grundskolekompetens, att slås ut av sökande B, som har
tvåårig gymnasieutbildning men är arbetslös. Detta sker om
kunskapslyftsförordningen tillämpas, dvs det antas att utbildningen anordnas över
basorganisationen, vilket som redan påpekats ej kan fastställas förrän vid årets slut.
Om däremot utbildningen antas ligga inom basorganisationen skall antagningen göras
enbart efter komvuxförordningen. I detta fall kommer sökande B att slås ut av
sökande A eftersom den sistnämnde har lägst utbildning. Hänsyn tas ej till
arbetsförhållanden.
Med de otydligheter som finns i förordningen av Kunskapslyftet anser vi att
kommunen uppfyller rimliga krav på intagning av elever till Kunskapslyftet.
”Lämplighet” som urvalskriterium har tillämpats vid en utbildning, vilket påpekats i
rapporten. Detta antagningskriterium används ej längre för utbildningar som
anordnas inom kommunal vuxenutbildning.
6.4

Individuell studieplan

”Skolverket riktar kritik mot Gotlands kommun för att individuella studieplaner inte
finns för samtliga studerande inom Kunskapslyftets entreprenadutbildningar.”
Yttrande och åtgärd
Elevens studieplan utgörs av det dokument som utvisar en elevs kursval för
sammanhållen utbildning, oavsett om det är en orienteringskurs eller en utbildning på
en eller flera terminer.
Elevens studieplan för gällande termin utgörs av det dokument som utvisar en elevs
val av enstaka kurser. Vid terminsslut gör eleven nya kursval på en terminsplanering;
detta dokument utgör således en reviderad respektive kompletterad studieplan.
Det är fritt för en elev att samtala med studievägledare vid val av kurser och
upprättande av en studieplan enligt ovan. De redovisade formerna för upprättande av
individuella studieplaner bör uppfylla den enskilde studerandes önskemål, behov och
förutsättningar i enlighet med kunskapslyftsförordningen.
7.1

Uppföljning och utvärdering

”Skolverket riktar kritik mot Gotlands kommun för att kommunens uppföljning och
utvärdering på olika nivåer inte uppfyller författningens krav.”
Yttrande och åtgärder
Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt inom olika verksamhetsområden. Den
viktigaste uppföljningen av undervisningen består naturligtvis av lärarnas
kontinuerliga kontroll av kunskapsmål m m.
Den övergripande, systematiska uppföljningen sker i enlighet med de politiskt
definierade effektmålen som fastställs årligen, och rapporteras löpande under året (
vanligtvis i cirkulärserien ”Måttbandet”) De instrument som används är dels
inhämtande av enkäter, dels insamlande av statistik o likn. Uppföljningen sker också i
form av en omfattande skriftlig dokumentation och ett sammanfattande bunsammanträde i samband med bokslut och årsredovisning. Årsredovisningen, som också
innehåller kvalitetsredovisningar och verksamhetsberättelser från samtliga förskoleoch rektorsområden, utgör ett viktigt instrument för både tjänstemän och politiker när
det gäller att följa hur verksamheten bedrivs, Se bilaga.
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Systematiskt kvalitetsarbete
Vi vill också erinra om att barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om
systematisk kvalitetsutveckling enligt Förbättringsinstrumentet Svensk Skola. Som
redovisats i samband med tillsynen bedrivs arbetet enligt en lokalt beslutad
arbetsgång som sträcker sig över en period om c 4 år, den s k ”Trappan”. De två
första modulerna har på Gotland utgjorts av ”Översikten” och kriteriet ”Ledarskap”.
Varje moment i instrumentet bygger på en ingående egenkontroll och uppföljning.

Vid sidan om dessa återkommande uppföljningar sker en rad punktvisa studier av
olika förhållanden inom förvaltningen, t ex i Komrevs ingående studier eller studier i
egen regi, t ex beträffande Mobbning.
Gymnasieskolan
I skolplanen finns beslut om vilka uppföljningar gymnasieskolan skall genomföra.
Det finns ett system för uppföljning av elevresultat och andra jämförelsetal som är
känt och erkänt inom skolan. Det rör sig om kvantitativa data som möjliggör
jämförelser mellan skolor, program och också jämförelser över tid. Dessa redovisas
för såväl nämnd som skolornas rektorer och personal och finns också tillgängliga på
Säveskolans interna datanät. På skolnivå ansvarar rektor för analys av data och beslut
om åtgärder med anledning av de resultat som redovisas. Under 2001 kommer denna
uppföljning att integreras i enhetens och skolornas kvalitetsredovisningar och
kompletteras med en program- förklaring. Gymnasieskolans gemensamma Bokslut
och årsredovisning för år 2000 skall ses som ett försök till kvalitetsredovisning som
kommer att utvecklas under våren.
komvux
Utvärderingen av den lokala arbetsplanen för komvux utgör en del i den årliga
kvalitetsredovisningen, som för komvux del redovisades för första gången i samband
med bokslut 2000. I kvalitetsredovisningen finns även redovisat resultat från
elevenkäter i kärnämnen samt betygsresultat i dessa ämnen. Studieavbrott redovisas
för studerande som gjort helt avbrott.
I redovisningen anges vilka åtgärder som skall vidtas på de punkter som väsentligen
avviker från uppsatta mål. Sedan augusti 2000 rapporterar Kunskapslyftet, muntligt
varje månad, till förvaltningschefen.
Rapporten innehåller bl.a. en bedömning av pågående utbildningars måluppfyllelse.
Varje år kvalitetsredovisar projektledaren skriftligt till förvaltningschefen. Denna
redovisning innehåller såväl bedömning av måluppfyllelse för olika utbildningar som
en bedömning av hela projektet samt analys och åtgärder för nästkommande halvår.
Analys och förslag på åtgärder ligger sedan till grund för nästa års ansökan av medel
för Kunskapslyftet.
Åtgärder kommer att vidtas på förvaltningsnivå för att säkerställa uppföljning och
utvärdering av skolplan och lokala arbetsplaner.
Kvalitetsredovisning genomförs fr o m årsskiftet 2000/2001 inom gymnasieskolan,
komvux och Kunskapslyftet.
7.2

Kommunens egenkontroll

”Skolverket riktar kritik mot Gotlands kommun för att kommunens kontroll av verksamheten inte fungerar tillfredsställande”
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Yttrande och åtgärder
Kommunledningens övergripande uppföljning sker huvudsakligen genom dokumentationen i samband med årsredovisningen. Nämnas kan också att då barn- och utbildningsnämndens ordförande tillika är kommunalråd finns det en stor kunskap om
skolverksamheten i kommunstyrelsen.
Förvaltningens interna uppföljning skall också ses mot följande:
° Veckovisa möten med Förvaltningsledningen ( förvaltningschef samt
distriktschefer och avdelningschefer )
° Årliga medarbetarsamtal
° Verksamhetsplanering och –uppföljning inom ramen för Skolutvecklingsavtalet.
° Distriktsgenomgångar, dvs distriktsvisa seminarier med deltagande av chefskår
och representanter för förvaltningsledningen två gånger årligen.
Distriktsgenomgångarna består av en avstämning av den aktuella verksamheten,
men är också inriktade mot visst i förväg bestämt tema.
Inom gymnasieskolan och komvux sker utöver distriktsgenomgångarna:
•
•
•
•

Ledningsmöte med rektorerna var fjortonde dag
Fyra heldagars temamöten med rektorerna varje år
Två medarbetarsamtal per år med respektive rektor
Bokslut och årsredovisningar på enhetsnivå och för respektive skola

Med förra årets årsredovisning som grund utarbetas under våren 2001 kvalitetsredovisningar på såväl enhets- som skolnivå. Detta kommer att innebära att
uppföljning och tillsyn, som tidigare varit svåra att se i ett sammanhang, hamnar i ett
enhetligt överblickbart system.

Eva Nypelius
Ordf
Lars Danielson
Barn- och utbildningschef

Bilagor
Årsredovisning 2000
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1. Sammanfattande bedömning
1.1 Författningarnas krav uppfyllda
Inom följande granskade områden bedömer Skolverket att Gotlands kommun
uppfyller författningarnas krav:
•
•
•
•
•
•

Kompetensutveckling, 4.3
Kommunens skolplan, 5.1
Entreprenadförhållanden, 6.1
Nationella och lokala kurser 6.2
Studievägledning, 6.4
Betyg och prövning, 6.5

1.2 Författningarnas krav inte uppfyllda
Inom följande granskade områden riktar Skolverket kritik mot Gotlands
kommun då Skolverket bedömer att kommunen inte uppfyller
författningarnas krav:
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarsfördelningen i kommunen, 4.1
Rektorsfunktionen, 4.2
Lokala arbetsplaner, 5.2
Intagning och urval, 6.3
Individuell studieplan, 6,4
Uppföljning och utvärdering, 7.1
Kommunens egenkontroll, 7.2

Skolverket kommer att återkomma till Gotlands kommun inom tre månader
för att följa upp att åtgärder har vidtagits som syftar till att författningarna
fortsättningsvis efterlevs.

2. Tillsynens bakgrund, syfte och genomförande
2.1 Bakgrund

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet
och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen. Skolverket har i uppdrag av regeringen att utöva tillsyn
av samtliga landets kommuner inom loppet av en sexårsperiod.
Kommunen har som huvudman givits ett tydligt ansvar för att den egna
barnomsorgs- och skolverksamheten skall förverkliga de nationellt
uppställda målen. Den kommunala styrningen och egenkontrollen anses av
staten som viktiga förutsättningar för att detta skall kunna ske. Kommunens
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styrning och egenkontroll är därför ett område som kontrollerats inom ramen
för tillsyn i Gotlands kommun. De skolformer som tillsetts är gymnasieskola
och vuxenutbildning.
Under våren 2000 har Skolverket enligt ett särskilt regeringsuppdrag
granskat kvaliteten i 20 kommuner med fokus på en likvärdig och rättvis
betygssättning, det kommunala ansvaret för helheten i utbildningen samt
kvaliteten i utbildning som anordnas på entreprenad. I 12 av dessa
kommuner har tillsynsutredningar genomförts samordnat med den nationella
kvalitetsgranskningen. Tillsynsutredningar har genomförts inom
granskningsområdena betygssättning och entreprenadutbildning. I Gotlands
kommun har Skolverkets tillsyn över kommunens styrning och egenkontroll
kompletterats med en kontroll av hur bestämmelserna för utbildning utlagd
på entreprenad efterlevs i kommunen.

2.2 Syfte

Syftet med Skolverkets tillsyn är att pröva om kommunen uppfyller de
statliga kraven vad gäller ovan nämnda områden. Som en följd av tillsynen
får skolhuvudmannen ett underlag för det fortsatta arbetet med att utveckla
verksamheten och systemen för styrning och egenkontroll. I de fall brister
framkommit ansvarar huvudmannen för att åtgärder vidtas som syftar till att
författningarna fortsättningsvis efterlevs.

2.3 Genomförandet

Skolverket har genomfört tillsyn i Gotlands kommun avseende styrning och
egenkontroll av gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen inkl
Kunskapslyftet och utbildningar utlagda på entreprenad. För
entreprenadutbildningarna inom Kunskapslyftet har tillsynen kompletterats
med en kontroll av hur bestämmelserna efterlevs inom följande områden:
nationella och lokala kurser, intagning och urval, studievägledning och
individuell studieplan samt betyg och prövning.
Tillsynen har genomförts parallellt med den nationella
kvalitetsgranskningen. Den har bestått av granskning av dokument från
central kommunal nivå och från resp skola/utbildningsanordnare samt av
intervjuer.
Intervjuer har genomförts med barn- och utbildningsnämndens ordförande,
förvaltningschefen, chefen för gymnasieskolan och Komvux, två
gymnasierektorer, rektorn för Komvux, projektledare för Kunskapslyftet,
studievägledare och kurator inom Kunskapslyftet, ansvariga
entreprenadföreträdare samt företrädare för lärare och elever inom
gymnasieskolan, Komvux och Kunskapslyftets entreprenadutbildningar.
Intervjuerna har genomförts under tiden 13-22 mars 2000.
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Kommunen har beretts möjlighet att sakgranska vad som framkommit vid
utredningen.
Tillsynen har genomförts av undervisningsråden Marie-Hélène Ahnborg och
Ia Envall.

2.4 Beslutets disposition

För varje granskat område hänvisas först de författningar som tillsynen utgår
från. Författningarna finns sammanställda i en bilaga till beslutet. Därefter
redogörs för hur kommunen organiserar och bedriver sin verksamhet i
förhållande till dessa bestämmelser. Slutligen redovisar Skolverket sin
bedömning av om kommunen uppfyller de nationella bestämmelserna eller
inte.

3. Gotlands kommun - Gymnasieskola och vuxenutbildning
Gotlands kommun, som på samma gång utgör ett eget län, har ca 58 000
invånare. Läsåret 1999/00 är ca 2 100 elever inskrivna i gymnasieskolan på
Gotland. Gymnasieskolan är indelad i fem rektorsområden. Fyra av dessa är
belägna inom Säveskolan i Visby. Ett finns i Romakloster – Lövsta
Landsbygdsgymnasium. Rektorsområdena är indelade efter program.
Rektorsområde 1:
Naturvetenskapsprogrammet
Elprogrammet
Energiprogrammet
Industriprogrammet
Byggprogrammet
Fordonsprogrammet
Rektorsområde 2:
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och restaurangprogrammet
Estetiska programmet
Omvårdnadsprogrammet
Rektorsområde 3:
Barn- och fritidsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Rektorsområde 4:
Individuella programmet
Lövsta Landsbygdsgymnasium:
Hantverksprogrammet
Naturbruksprogrammet.
På Gotland finns också en fristående gymnasieskola – Donnergymnasiet.
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1 550 studerande finns inskrivna i Komvux elevregistersystem (gemensamt
för all utbildning inom Komvux och Kunskapslyftet) läsåret 1999/00. Av
dessa studerar 1 300 personer på gymnasial nivå och 200 på grundläggande
nivå. Övriga studerar svenska för invandrare (Sfi). All utbildning ges i Visby
där Komvux har sina lokaler. De studerande har dock möjlighet att välja
mellan flera alternativa studieformer. Förutom klassrumsundervisning i
Komvux lokaler kan den studerande välja handledarstyrd utbildning,
närdistans- eller fjärrdistansutbildning. Distansformerna gör det möjligt att
följa utbildningen via dator i hemmet eller i något av Kunskapslyftets
lärcentra i Hemse och Slite. Fjärrdistansutbildningen erbjuds i samarbete
med Statens skola för vuxna i Norrköping (SSVN). I övrigt anordnas all
komvuxutbildning i kommunens egen regi.
Gotlands kommun har sedan juli 1997 erhållit statsbidrag för Kunskapslyftet,
dvs regeringens femåriga satsning på att höja kunskapsnivån hos den grupp
vuxna som har störst behov av utbildning. För 1999 utgick statsbidrag med
19,4 miljoner kronor. Ett av villkoren för att Gotlands kommun skulle
erhålla statsbidrag var att kommunen anordnade gymnasial vuxenutbildning
av minst följande omfattning:
Allmänna kurser
Orienteringskurser
Yrkeskurser

270 000 gymnasiepoäng
67 000 gymnasiepoäng
113 000 gymnasiepoäng

Våren 2000 finns ca 370 heltidsstuderande inom Kunskapslyftet. 216 av
dessa får sin utbildning hos utbildningsanordnare som kommunen
upphandlat på entreprenad. Utbildningarna anordnas i Visby, Hemse och
Slite.

4. Styrning och ledning
4.1 Ansvarsfördelningen i kommunen
4.1.1 Författningar

Tillsynen utgår från följande bestämmelser:
•

2 kap 1 § skollagen

4.1.2 Redogörelse

Gotlands kommun styrs av en borgerlig majoritet med centerpartiet som
största parti. Styrelse för utbildningen utgörs av barn- och
utbildningsnämnden som ansvarar för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola,
Komvux, Kunskapslyftet, uppdragsutbildning samt kulturskola.
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden antogs av
kommunfullmäktige 1991. I enlighet med reglementet är
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förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och grundskoleverksamheten
organiserade i tre barn- och utbildningsdistrikt. Distriktens indelning,
arbetsuppgifter och verksamhetsområden regleras genom beslut av
kommunfullmäktige och genom barn- och utbildningsnämndens anvisningar.
Övriga verksamheter organiseras av barn- och utbildningsnämnden. Dessa
verksamheter är i dagsläget organiserade efter specifika
verksamhetsområden: Säveenheten (gymnasieskolan och Komvux),
särskolan samt Kulturskolan på Gotland.
Förvaltningsorganisationen utgörs av barn- och utbildningsförvaltningen.
Den ytterst ansvarige för förvaltningen är förvaltningschefen. Till sin hjälp i
ledningsarbetet har denne en ledningsgrupp och en stab. Staben består av
ekonomi-, personal- och utvecklingsavdelning samt en kanslienhet. Under
1999 inrättades dessutom en central resursenhet med ansvar för barn i behov
av särskilt stöd inom grundskola och gymnasieskola. Ledningsgruppen
består av cheferna för de olika distrikten, gymnasiechefen, särskolechefen,
ekonomichefen, personalchefen, kanslichefen, utvecklingschefen och
resurschefen.
Gymnasiechefens ansvarsområde i förvaltningsledningen är gymnasieskolan
och Komvux. Dessa skolformer organiseras inom Säveenheten som är
indelad i sex olika rektorsområden, fem för gymnasieskolan och ett för
Komvux.
Kunskapslyftets ledningsorganisation har varit föremål för förändring. Före
förändringen hade Komvux kommunstyrelsens uppdrag att genomföra
Kunskapslyftet på Gotland. Rektorn för Komvux var verkställande med en
stab av personer till sin hjälp. På samma gång som Komvux var
verkställande organ för Kunskapslyftet var Komvux också en av
utbildningsanordnarna som konkurrerade med andra om att anordna
utbildning. För att minska risken för dubbla lojaliteter ändrades
organisationen så att Kunskapslyftet nu ingår i barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde. Rektorn för Komvux innehar
fortfarande rektorsfunktionen även för Kunskapslyftet men projektledaren
för Kunskapslyftet lyder inte under rektor utan är direkt underställd
förvaltningschefen. Av intervjuerna framkom att det fortfarande finns vissa
otydligheter i ansvarsfördelningen. För de berörda står det inte alltid klart
vilken befattningshavare i organisationen som har ansvar för vad inom
Kunskapslyftet.
Gotlands kommun tillämpar principerna för målstyrning. Det innebär bl a att
inriktningsmål och effektmål skall finnas för all verksamhet. Kommunen har
utarbetat ett system för styrning och kontroll – Gotlands Kommuns
Ledningssystem (GKL). Grunden i ledningssystemet är den kedja av s k
befattningskontrakt och i vissa fall medarbetarkontrakt, som upprättas på
olika nivåer i den kommunala organisationen. Varje förvaltningschef skriver
kontrakt med sin nämnd. Ur detta kontrakt härleds avdelningschefernas
kontrakt, som i sin tur utgör basen för nästa nivå i organisationen. I det
enskilda kontraktet fastslås varför befattningen finns, vilka de övergripande
målen är och vilket arbete som skall utföras för att nå dessa mål.
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Delegationsförteckning för barn- och utbildningsnämnden är daterad januari
1999. I förteckningen finns angivet var ansvar och beslutanderätt ligger med
hänvisning till skolförfattningarna och vem beslutanderätten i
förekommande fall är delegerad till. Enligt delegationsförteckningen skall
beslut om att uppdra åt andra att anordna Komvux fattas av barn- och
utbildningsnämnden. Vilken befattningshavare som har rätt att ingå avtal
med extern utbildningsanordnare av Komvux finns inte angivet. I
delegationsförteckningen finns inte heller angivet vilken befattningshavare
som har rätt att sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att
bedriva viss undervisning i gymnasieskolan. Enligt delegationsförteckningen
ansvarar gymnasiechefen för fastställande av kursplan för lokala kurser.
Tillsynsutredningen har visat att lokala kursplaner för Kunskapslyftets
orienteringskurser på entreprenad har utarbetats av respektive
utbildningsanordnare utan att ha fastställts av gymnasiechefen.
Ledningsorganisationen har under det senaste året varit föremål för
utveckling och förändring, såväl på förvaltningsnivå som på
verksamhetsnivå. Förvaltningschefen har i ett antal policydokument
deklarerat sina utgångspunkter för barn- och ungdomsförvaltningens
ledningsorganisation. Förändringar har genomförts i syfte att förenkla,
effektivisera och förtydliga ledningsorganisationen. Gymnasiechefen har i
motsvarande deklarationer redovisat sina utgångspunkter för
gymnasieskolans ledningsorganisation. Hos både förvaltningschef och
gymnasiechef finns en tydlig decentraliseringssträvan där utgångspunkten är
att varje chef/rektor självständigt skall förfoga över så mycket som möjligt
av de resurser som krävs för att organisera verksamheten.
4.1.3 Bedömning

Kommunerna har stor frihet när det gäller att besluta om en nämnd- och
förvaltningsorganisation för skolväsendet i kommunen. Enligt Skolverkets
bedömning har Gotlands kommun valt en modell som ger förutsättningar för
en fungerande mål- och resultatstyrning. Kommunen har en decentraliserad
organisation med en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter.
Av tillsynsutredningen har dock framkommit vissa brister när det gäller
fördelningen av ansvar för utbildning utlagd på entreprenad. Särskilt tydligt
framstår denna brist inom Kunskapslyftet. I förarbetena inför beslut om det
nya styrsystemet för skolan har statsmakterna gett viss vägledning för
kommunernas ställningstagande. I proposition 1990/91:18 om ansvaret för
skolan anförs:
Självfallet gäller även att varje kommun måste utforma sin organisation så att
behörighetskollisioner inte uppstår mellan flera kommunala organ eller någon fråga
hamnar utanför något organs ansvar.

Enligt Skolverkets bedömning finns det, med den organisationsform som
kommunen valt för Kunskapslyftet, risk för att behörighetskollisioner
uppstår eller att ansvar för en viss fråga inte tas av någon kommunal instans.
Det faktum att beslut inte fattas i enlighet med gällande bestämmelser eller
med kommunens delegationsordning visar också på oklarheter i
gränsdragningen mellan politiker och professionella eller mellan olika
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befattningshavare. Skolverket riktar därför kritik mot Gotlands kommun för
att det inte finns en tydlig fördelning av ansvar för de utbildningar som
anordnas av andra än kommunen.

4.2 Rektorsfunktionen
4.2.1

Författningar

Tillsynen utgår från följande bestämmelser:
•
•
•
•

2 kap 2 § skollagen
1 kap 2 § gymnasieförordningen resp förordning om kommunal
vuxenutbildning
2 kap 8 § förordning om kommunal vuxenutbildning
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 2.6

4.2.2

Redogörelse

För varje rektorsområde inom gymnasieskolan och för Komvux inkl
Kunskapslyftet finns en rektor. Rektors befogenheter och ansvarsområden är
fastställda i tidsbegränsade befattningskontrakt. Den som fullgör rektors
befogenheter benämns rektor. Samtliga rektorer har pedagogisk utbildning.
Likaså har alla rektorer utom rektorn för IV-programmet tidigare
skolledarerfarenhet. Rektorn för IV-programmet är nyrekryterad och har
tidigare varit anställd som lärare i kommunen.
För alla intervjuade i gymnasieskolan och i Komvux – elever och lärare –
stod det helt klart vem som var rektor för utbildningen. När det gäller
Kunskapslyftets utbildningar på entreprenad visste dock inte alla intervjuade
elever och lärare vem som var rektor eller att det ens fanns en sådan.
Ledningsorganisationen för gymnasieskolan har varit föremål för
förändringar under de senare åren. En ny ledning tillträdde för tre år sedan
med målsättningen att skapa en sammansvetsad rektorsgrupp och
självständigt fungerande rektorsområden i den stora skolan - Säveskolan.
Efter en tid konstaterades att rektorsområdena var alltför små och
verksamheterna inflätade i varandra på ett så komplext sätt att det skapade
samordningsproblem och gjorde ledningen otydlig. I den nuvarande
organisationen som gäller från 1 mars 2000 är rektorsområdena färre men
större och rektorerna har fått ändrade ansvarsområden. Ambitionen har varit
att ta till vara den stora skolans konkurrensfördelar i form av brett
utbildningsutbud och stora valmöjligheter för eleverna, samtidigt som
rektorsområdena inte ska vara större än att rektorernas ansvar blir tydligt och
möjligt att axla.
Den ledningsresurs som rektorerna har till sitt förfogande är olika stor
beroende på rektorsområdets storlek och vilka program som ligger inom
rektorsområdet. I intervjuer med två av gymnasierektorerna framkom att de
trodde att den nya organisationen skulle ge dem förbättrade möjligheter att
hålla sig förtrogna med det dagliga arbetet i skolan och därmed kunna
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bedriva ett pedagogiskt ledarskap och utveckla verksamheten. De
intervjuade gymnasielärarnas uppfattning var att rektorn hade litet utrymme
för pedagogiskt ledarskap då den mesta tiden upptogs av ekonomi och
administration.
Rektorn för Komvux ansåg att hans ansvarsområde var alltför stort för att ett
reellt pedagogiskt ledarskap skulle vara möjligt. Detta gällde, enligt rektorn,
framförallt utbildningar utlagda på entreprenad. Komvuxlärarnas bedömning
var ändå att rektorn höll sig förtrogen med den dagliga verksamheten och
verkade för skolans pedagogiska utveckling även om detta inte betydde att
rektorn gjorde klassrumsbesök. I intervjuer med lärare och elever i
Kunskapslyftets entreprenadutbildningar framkom att de hade mycket vaga
uppfattningar om vilken betydelse rektorn hade för utbildningen och de var
inte säkra på om denne hade besökt verksamheten.
4.2.2 Bedömning

I proposition 1988/89 ”Skolans utveckling och styrning” förtydligas
lagstiftarens intentioner med rektorsfunktionen:
I det pedagogiska ledningsansvaret ingår först och främst att hävda läroplanernas mål
och riktlinjer och att främja förverkligandet av dem …. Men skolledaren måste också
ha reella möjligheter att påverka lärarnas och den övriga skolpersonalens arbete inte
minst genom lektionsbesök och genom samtal. Liksom ledare i andra slag av
organisationer måste skolledaren stödja, stimulera, engagera, entusiasmera och ibland
också korrigera sina medarbetare så att de strävar efter att utveckla verksamheten
efter fastställda mål och riktlinjer.

Den tidigare ledningsorganisationen i gymnasieskolan gav inte rektorerna
förutsättningar att bedriva ett fungerande pedagogiskt ledarskap. Detta var
också anledningen till att beslut fattades om att förändra organisationen. Den
nya ledningsorganisationen syftar till förbättrade möjligheter för rektorerna
att leda och utveckla det pedagogiska arbetet. Skolverket förutsätter att
Gotlands kommun följer upp och kontrollerar att omorganisationen verkligen
får den önskade effekten.
Den person som formellt har rektors ansvar för Kunskapslyftets
entreprenadutbildningar uppgav själv att det inte finns reella möjligheter att
utöva ett pedagogisk ledarskap. Lärare och elever i
entreprenadutbildningarna hade inte heller någon känsla av att det är rektorn
som utövar det pedagogiska ledarskapet eller tar ansvar för det pedagogiska
utvecklingsarbetet. Det faktum att alla lärare och elever inte är helt på det
klara med vem som är rektor, eller att det ens finns en sådan tyder också på
att författningarnas krav inte uppfylls när det gäller rektorsfunktionen i dessa
verksamheter.
Sammanfattningsvis riktar Skolverket kritik mot Gotlands kommun för att
rektorsfunktionen inom Kunskapslyftet inte utövas i enlighet med de statliga
bestämmelserna.
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Kompetensutveckling

4.3.1

Författningar

Tillsynen utgår från följande bestämmelser:
•
•

2 kap 7 § skollagen
Lpf 2.6

4.3.2 Redogörelse

I förvaltningschefens stab finns en utvecklingsavdelning med ett särskilt
ansvar för att anordna kompetensutveckling för personal inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde. Under 1999 var IT och
arbetslagsarbete prioriterade områden för kompetensutveckling av
gymnasiekolans personal. För Komvux personal var arbetslagsarbete
prioriterat område. I bilaga till årsredovisning för år 1999 redovisas en rad
olika kompetensutvecklingsinsatser som genomförts centralt under året.
På förvaltningsnivå finns policydokument utarbetade av förvaltningschef och
gymnasiechef där man bl a slår fast att bedömningen av vilken
kompetensutveckling som skall prioriteras skall utgå från verksamhetens och
den individuelle medarbetarens behov. För den förvaltningsövergripande
planeringen finns också ett kompetensråd vars uppgift är att upprätta en
långsiktig plan för gemensamma kompetensutvecklingsinsatser
Vid Säveenheten fördelas en snittsumma per lärare och år för
kompetensutveckling. Vid intervjuer med lärargrupper inom gymnasieskolan
och Komvux framkom att lärarna var nöjda med den kompetensutveckling
som de fick. De tyckte att fördelningen mellan ämnesanknuten och övrig
fortbildning var väl avvägd.
Under läsåret 1998/99 anordnade Komvux en 90-timmars utbildning i
vuxenpedagogik för lärare inom vuxenutbildningen. I denna utbildning
deltog även lärare från tre av de externa utbildningsanordnarna tillsammans
med delar av Komvux lärarkår.
För vuxenutbildning anordnad på entreprenad gäller inte bestämmelserna i
skollagen 2 kap 7 §. Det betyder att i entreprenadutbildningarna har inte
kommunen samma ansvar för lärarnas kompetensutveckling.
4.3.3 Bedömning

Av utredningen har framkommit att det planeras och anordnas
kompetensutveckling för den personal som har hand om utbildningen.
Skolverkets bedömer därför att Gotlands kommun uppfyller författningarnas
krav när det gäller kompetensutveckling.
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5. Skolplan och lokala arbetsplaner
5.1 Kommunens skolplan
5.1.1 Författningar

Tillsynen utgår från följande bestämmelser:
•

2 kap 8 § skollagen

5.1.2 Redogörelse

För skolväsendet på Gotland finns en skolplan. ”Skolplan 2000-2002” är
gemensam för förskoleverksamhet och skola och antogs av
kommunfullmäktige i februari 2000. Planen är en revidering av tidigare
gällande skolplan som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 1997.
Den gamla skolplanen innehöll kommunens vision för barnomsorgen och
skolan och en presentation av vilka områden som särskilt skulle prioriteras.
Därefter redovisades vad som gemensamt skulle gälla för barnomsorg och
undervisning och vad som särskilt skulle gälla för de olika skolformerna.
Skolplanen avslutades med en uppräkning av vilka uppföljningar som skulle
genomföras årligen.
Den nya skolplanen innehåller förutom kommunens verksamhetsidé och
inriktningsmål också kommunens strategier för hur målen ska uppnås. I
planen fastställs de principer som skall gälla för kommunens fördelning av
resurser till verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde. Där anges bl a att resurserna skall vara relaterade till de
nationella och de kommunala målen. Som en bilaga till skolplanen finns en
uppräkning av de effektmål som ska uppnås inom varje skolform och vilka
uppföljningar som ska genomföras för att kontrollera att målen uppnås.
Vid intervju med förvaltningsledning och kommunalråd framkom att strävan
varit att låta kommunens skolplan vara politikernas dokument och ett uttryck
för hur politikerna tolkar det nationella uppdraget. Den nya skolplanen är,
enligt politiker och förvaltningstjänstemän, resultatet av en lång process med
många diskussioner och har därför kunnat fastställas i politisk enighet.
De flesta intervjuade lärarna och eleverna inom gymnasieskolan och
Komvux kände till att det finns en plan för kommunens skolväsende. Alla
hade dock inte läst den och de var inte säkra på syftet med en kommunal
skolplan. De lärare och studerande inom Komvux som hade läst den var
missnöjda över att så lite i skolplanen gällde vuxenutbildningen. De
studerande i Kunskapslyftets entreprenadutbildningar hade inte kännedom
om att den kommunala skolplanen också var ett styrdokument för deras
utbildning. De måldokument som samtliga intervjuade lärare och elever
uppgav som mest styrande för verksamheten var de nationella kursplanerna.
5.1.3 Bedömning

I Gotlands kommun finns en aktuell skolplan fastställd av
kommunfullmäktige. Av innehållet framgår hur kommunens skolväsende
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skall gestaltas och utvecklas och likaså vilka åtgärder kommunen avser att
vidta för att uppnå de nationella målen för skolan. Skolverket finner därmed
att Gotlands kommun uppfyller statens krav på en skolplan.
I förarbetena inför beslut om ett nytt styrsystem för skolan förklaras syftet
med en kommunal skolplan. I proposition 1990/91:18 Om ansvaret för
skolan står:
Den kommunala skolplanen skall således dels fungera som planeringsunderlag för
verksamheten i skolorna, dels ge kommunens invånare insyn i och därmed
förutsättningar att söka påverka de överväganden som kommunen gör beträffande sin
skolverksamhet.

Skolverket vill understryka vikten av att skolplanen görs känd i kommunen
för att den skall kunna fungera som planeringsunderlag och ge elever, lärare
och övriga intresserade insyn i och möjlighet att påverka kommunens
planering för skolan.

5.2 Lokala arbetsplaner
5.2.1 Författningar

Tillsynen utgår från följande bestämmelser:
•
•
•

1 kap 12 § gymnasieförordningen
1 kap 8 § förordning om kommunal vuxenutbildning
Lpf 94 2.6

5.2.2 Redogörelse

De lokala arbetsplanerna i gymnasieskolan är utarbetade på programnivå. I
dagsläget finns inte arbetsplaner utarbetade för alla program. En samlad
lokal arbetsplan för Säveskolan som helhet eller för respektive
rektorsområde finns inte.
För Komvux finns en lokal arbetsplan ”Verksamhetsplan för Komvux
Gotland” som är utarbetad inom personalgruppen på Komvux och beslutad
av rektorn i en partssammansatt grupp med representanter för lärarfacken.
Elever har inte medverkat vid utarbetandet. I planen formuleras prioriterade
mål för Komvux med utgångspunkt från kommunala och nationella
styrdokument. Arbetssätt och arbetsformer redovisas liksom principer för
resursfördelning, kompetensutveckling och utvärdering.
För Kunskapslyftet finns ”Kvalitetsprogram för Kunskapslyftet Gotland”
som fungerar som lokal arbetsplan. I programmet presenteras kommunens
vision och verksamhetsidé utifrån de statliga intentionerna för
Kunskapslyftet. Dessutom presenteras grundläggande värderingar, mål och
åtgärder i enlighet med ett system för kvalitetsutveckling som utarbetats av
Institutet för kvalitetsutveckling – SIQ. Kvalitetsprogrammet är
sammanställt av den tidigare projektledaren för Kunskapslyftet. Programmet
är inte beslutat av rektorn. Representanter för elever och lärare har inte
medverkat i utarbetandet. Av interjuer med personal inom Kunskapslyftet
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framkom att den årliga ansökan om statsbidrag också fungerar som lokalt
mål- och styrdokument. I detta dokument presenteras kommunens mål för
Kunskapslyftet och vilka åtgärder man avser att vidta för att uppnå målen.
Dokumentet är undertecknat av projektledare och ordförande i
kommunstyrelsen.
Kopplingen mellan de olika styrdokumenten: läroplanen, skolplanen och de
lokala arbetsplanerna var inte känd hos alla intervjuade lärare och elever. De
studerande inom Kunskapslyftets entreprenadutbildningar hade inte
kännedom om läroplanens funktion, innehåll eller betydelse för den egna
utbildningen. De måldokument som samtliga intervjuade lärare och elever
uppgav som mest styrande för verksamheten var de nationella kursplanerna.
5.2.3 Bedömning

Det mål- och resultatorienterade styrsystemet förutsätter en tydlig koppling
mellan de olika nivåerna i styrsystemet. En sådan koppling förutsätter i sin
tur kunskap på de enskilda nivåerna om förhållanden, planer och
prioriteringar på övriga nivåer liksom en beredskap att ta ansvar för den egna
nivån.
Enligt gymnasieförordningen skall det finnas lokala arbetsplaner ”för
genomförandet av utbildningen” (GyF 1 kap 12 §). I läroplanens förord
förtydligas kravet på följande sätt:
I den lokala arbetsplanen skall den enskilda skolan ange hur målen skall förverkligas
och hur verksamheten skall utformas och organiseras. Där anges således mål för
verksamheten som helhet.

I Säveskolan finns inte en lokal arbetsplan för verksamheten som helhet. Det
finns inte heller en samlad arbetsplan per rektorsområde utan endast på
programnivå för några av skolans program. I dessa planer är det svårt att
utläsa någon koppling till vare sig de kommunala målen i skolplanen eller de
nationella målen för utbildningen. Skolverket finner därmed inte att Gotlands
kommun uppfyller författningarnas krav när det gäller lokala arbetsplaner i
gymnasieskolan.
För Komvux finns en lokal arbetsplan för verksamheten som helhet,
utarbetad i samverkan med lärare och beslutad av rektorn. Representanter för
eleverna har dock inte medverkat i framtagandet av arbetsplanen, vilket
strider mot gällande bestämmelser.
Kunskapslyftet har två dokument som sägs fungera som lokal arbetsplan.
Inget av dem är beslutat av rektorn eller har utarbetats i samverkan med
lärare och elever.
Sammanfattningsvis riktar Skolverket kritik mot Gotlands kommun för att
det inte finns lokala arbetsplaner för utbildningen i enlighet med gällande
bestämmelser. Skolverket vill också göra kommunen uppmärksam på att de
mål för utbildningen som anges i läroplan, kursplaner och kommunens
skolplan ska konkretiseras i de lokala arbetsplanerna. En kännedom om
målen i samtliga dessa dokument är därför en nödvändighet för att lokala
arbetsplaner ska kunna utarbetas i enlighet med de statliga bestämmelserna.
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6. Utbildning på entreprenad
Punkterna 6.2 – 6.5 gäller endast Kunskapslyftets entreprenadutbildningar.
6.1 Entreprenadförhållanden
6.1.1 Författningar

Tillsynen utgår från följande bestämmelser:
•
•

1-6 §§ lag om entreprenadförhållanden inom skolan
11 kap 6-7 §§ skollagen

6.1.2 Redogörelse

Inom det offentliga skolväsendet på Gotland finns vissa utbildningar som
anordnas av andra än kommunen. Dessa anordnas i gymnasieskolan och
inom ramen för Kunskapslyftet. I gymnasieskolan anordnades under hösten
1999 en entreprenadutbildning i form av den lokala kursen: ”Analytisk
kemi”, som ger 35 poäng på naturvetenskapsprogrammets tekniska gren.
Denna kurs anordnades i samarbete med aktiebolaget Scancem Research i
Slite och syftet var att få tillgång till den expertkunskap och den
laboratorieutrustning som företaget i Slite kan erbjuda. Huvudansvarig lärare
för kursen var en kemilärare i Säveskolan. Denne satte också betyg på
kursen. Utbildningen var upplagd så att eleverna åkte till Slite och fick
undervisning av Scancems personal som också gav handledning när det
gäller att använda utrustningen och utföra laborationer.
Inom Kunskapslyftet anordnas våren 2000 fem utbildningar på entreprenad.
Skolverket har träffat företrädare för fyra av dessa. Studieförbundet TBV är
anordnare av orienteringskurser. Svenska Enter rehabilitering AB anordnar
en orienteringskurs ”Läs och skriv” som är särskilt anpassad för vuxna med
läs- och skrivsvårigheter. Lernia, f d Amu-gruppen, anordnar utbildningen
”Personlig assistent” som innehåller kurser inom omvårdnadsprogrammet.
Ytterligare en utbildning inom omvårdnadsprogrammet anordnas av
Angelöw Institute AB.
Beslut om vilka utbildningar inom Kunskapslyftet som kommunen ska
uppdra åt andra att anordna fattades fram till december 1999 av styrgruppen
för Kunskapslyftet. I styrgruppen ingick representanter för
kommunledningen, LO, TCO, länsarbetsnämnden, skolförvaltningen och
projektledningen för Kunskapslyftet. Fr o m januari 2000 fattas beslut av
barn- och utbildningsnämnden, i enlighet med kommunens
delegationsförteckning. Beslutet fattas efter förslag från Kunskapslyftets
projektråd som gör en inventering av vilka behov av utbildning som
kommunen och kommuninvånarna har. Av utredningen har framkommit att
det råder oklarhet om var beslut skall fattas om vilken utbildningsanordnare
som ska ges uppdraget att anordna den utbildning som barn- och
utbildningsnämnden har beslutat att lägga ut på entreprenad. I
delegationsordningen anges inte vilken befattningshavare som har rätt att
ingå avtal med extern utbildningsanordnare av Komvux.
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I barn- och utbildningsnämndens delegationsförteckning finns inte heller
angivet vilken befattningshavare som har rätt att sluta avtal med en enskild
fysisk eller juridisk person om att bedriva viss undervisning i
gymnasieskolan. Tillsynsutredningen har visat att när det gäller den
undervisning i gymnasieskolan som är utlagd på entreprenad har avtal slutits
av rektorn för naturvetenskapsprogrammet.
6.1.3 Bedömning

Enligt lag om entreprenadförhållanden inom skolan får kommuner och
landsting sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att denne
skall bedriva viss undervisning inom gymnasieskolan. Avtalet får endast
avse undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk
profil. Den undervisning som Scancem Research AB anordnar för
Säveskolans gymnasieelever ges visserligen inom ett studieförberedande
program men kursen ”Analytisk kemi” har, enligt den lokala kursplanen, en
tydlig yrkesinriktad profil och Skolverket bedömer därför att utbildningen
anordnas i enlighet med entreprenadlagens bestämmelser.
Gotlands kommun uppdrar åt andra att anordna utbildning inom
Kunskapslyftet. Detta är helt i enlighet med regeringens intentioner med den
femåriga satsningen på vuxenutbildning.
Tillsynsutredningen har visat att det i kommunen råder oklarhet kring vilken
befattningshavare som har rätt att ingå avtal med extern
utbildningsanordnare. Skolverket har i avsnitt 4.1.3 kritiserat Gotlands
kommun för att beslut inte fattas i enlighet med gällande delegationsordning
och för att ansvarsfördelningen därmed är otydlig. I övrigt anser Skolverket
att Gotlands kommun uppfyller de statliga kraven gällande utbildning på
entreprenad.

6.2 Nationella och lokala kurser
6.2.1 Författningar

Tillsynen utgår från följande bestämmelser:
•
•
•
•
•
•

11 kap 1 § skollagen andra stycket
1 kap 5-5a §§ förordning om kommunal vuxenutbildning
2 kap 1-2 §§ förordning om kommunal vuxenutbildning
2 kap 3-3b §§ förordning om kommunal vuxenutbildning
3 kap 9 § förordning om kommunal vuxenutbildning
6 § förordning om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av
vuxna.

6.2 2 Redogörelse

Kursutbudet inom Kunskapslyftet diskuteras i ett projektråd med
representanter för Komvux, gymnasieskolan, kommunledning,
arbetsförmedlingen, Lernia (tidigare Amu-gruppen), folkhögskolan, CSN
och olika studieförbund. Projektrådet utarbetar ett förslag till kursutbud
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utifrån de särskilda behov som samhället Gotland har av ökad kompetens
men där hänsyn tas också till individuella behov. Beslut om kursutbud fattas
från den 1 januari 2000 av barn- och utbildningsnämnden. Kunskapslyftets
kursutbud för varje termin presenteras i en katalog. Förutom de kurser eller
kurspaket som presenteras i katalogen har den sökande också möjlighet att i
olika former studera fristående gymnasiekurser inom Komvux.
Utbildningarna inom Kunskapslyftets entreprenadutbildningar anordnas i
form av kurser. TBV och Svenska Enter Rehabilitering AB anordnar lokala
kurser i form av orienteringskurser. Kursplaner har utarbetats av resp
utbildningsanordnare. Syftet med dessa orienteringskurser är att ge de
studerande en introduktion inför valet av fortsatta studier. Syftet är också att
ge människor med tidigare dåliga erfarenheter av skolarbete ett ökat
självförtroende och en förbättrad studieteknik.
Utbildningen ”Personlig assistent” om 666 gymnasiepoäng innehåller
nationella kurser inom omvårdnadsprogrammet. Nationella kursplaner
används i utbildningen. Utbildningen innehåller också ett projektarbete som
anordnas som en lokal kurs om 192 gymnasiepoäng inom ämnet ”Social
omsorgskunskap”. Kursplan och betygskriterier är fastställda av
gymnasiechefen, enligt vad som föreskrivs i barn- och utbildningsnämndens
delegationsordning.
Angelöw Institute AB anordnar utbildningen ”Omvårdnad/social omsorg”
om 1 576 gymnasiepoäng. Utbildningen innehåller nationella kurser inom
omvårdnadsprogrammet och de nationella kursplanerna följs.
6.2.3 Bedömning

Enligt både skollagen och läroplanen är en av vuxenutbildningens mest
grundläggande förutsättning att utbildningen skall utgå från de studerandes
individuella önskemål. Detta betonas ytterligare i förordning om statligt stöd
till särskilda satsningar på utbildning av vuxna (kunskapslyftsförordningen).
Skolverket finner att Kunskapslyftet i Gotlands kommun erbjuder utbildning
med utgångspunkt från den studerandes önskemål, behov och
förutsättningar.
I komvuxförordningen anges kraven för en lokal kurs samt bestämmelser för
hur en sådan skall fastställas. En lokal kurs skall ge kunskaper inom
områden som inte tillgodoses inom ramen för nationellt fastställda
kursplaner. De lokala kurserna inom Kunskapslyftets
entreprenadutbildningar uppfyller detta krav. Som lokala kurser kan
orienteringskurser inrättas. Orienteringskurserna utlagda på entreprenad är,
enligt Skolverkets bedömning, inrättade i enlighet med intentionerna i
komvuxförordningen.
Kursplaner för lokala kurser skall fastställas av styrelsen för utbildningen.
Barn- och utbildningsnämnden har delegerat ansvaret för fastställande av
lokala kursplaner till gymnasiechefen. Av utredningen har framkommit att
det är de enskilda utbildningsanordnarna som fastställt lokala kursplaner för
orienteringskurserna. Skolverket har i avsnitt 4.1.3 riktat kritik mot Gotlands
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kommun för att fastställande av lokala kursplaner inte sker i enlighet med
gällande bestämmelser.
Sammanfattningsvis bedömer Skolverket att Gotlands kommun uppfyller de
statliga kraven på nationella och lokala kurser, förutom när det gäller
fastställande av lokala kursplaner.

6.3 Intagning och urval
6.3.1 Författningar

Tillsynen utgår från följande bestämmelser:
•
•
•
•
•

11 kap 19 § skollagen
3 kap 4–8 §§ förordning om kommunal vuxenutbildning
9-10 § förordning om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning
av vuxna
11 kap 22 § skollagen
3 kap 10 § förordning om kommunal vuxenutbildning

6.3.2 Redogörelse

Intagning till Kunskapslyftet är i huvudsak gemensam med den till Komvux.
Det betyder att den sökande fyller i en ansökningsblankett och skickar den
till Komvux som ansvarar för all registrering och rapportering av studerande
inom Komvux och Kunskapslyftet. Rektorn för Komvux uppgav i intervju
”att det inte alltid är möjligt att urskilja kunskapslyftsansökningarna från de
vanliga ansökningarna till Komvux eftersom benämningen
kunskapslyftsstuderande avser de studerande som uppfyller kriterierna för
Kunskapslyftet och som ej ingår i den kommunalt finansierade
basorganisationen.”
I Kunskapslyftets broschyr informeras de sökande om att de som får studera
inom Kunskapslyftet är
i första hand vuxna arbetslösa som helt eller delvis saknar treårig
gymnasiekompetens.
i andra hand anställda som saknar motsvarande kompetens, under
förutsättning att arbetsgivaren, i samråd med fackliga organisationer och
arbetsförmedling, åtar sig att anställa någon som är långtidsarbetslös.
Vikarien anställs i minst samma omfattning som den som tar ledigt för
studier.
i tredje hand den som är uppsagd från sitt arbete eller hotas av arbetslöshet.
I intervjuer framkom att det är projektledare och studievägledare i
Kunskapslyftet som gör ett första urval bland de sökande utifrån
bestämmelserna i kunskapslyftsförordningen. Deras ställningstagande
presenteras för rektorn för Komvux som därefter fattar beslut om intagning, i
enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Om antalet
behöriga sökande är fler än antalet platser får lotten avgöra. Före beslut om
intagning till utbildningen ”Personlig assistent” genomförs en intervju för att
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bedöma de sökandes lämplighet. Denna intervju genomförs av representanter
för Kunskapslyftet och handikappomsorgen i Gotlands kommun.
6.3.3 Bedömning

För utbildning inom Kunskapslyftet gäller till stora delar samma principer
som för annan gymnasial vuxenutbildning. En avgörande skillnad är dock på
vilket sätt urval skall ske om inte alla sökande kan tas in till utbildningen.
För kommunal vuxenutbildning skall, enligt komvuxförordningen, företräde
ges till dem som har störst behov av utbildningen. I förordningen anges
också ett antal punkter som särskilt skall beaktas vid urvalet. I
kunskapslyftsförordningen anges vilka grupper av sökande som skall ges
företräde framför andra. Vid urval mellan sökande inom någon av dessa
grupper eller urval mellan övriga sökande skall bestämmelserna om urval för
kommunal vuxenutbildning tillämpas. Det faktum att olika urvalsregler är
tillämpliga gör det nödvändigt att hålla intagning till Kunskapslyftet
separerad från den till Komvux. Detta hindrar naturligtvis inte att
intagningsorganisationen är gemensam.
Beslut om intagning till Kunskapslyftet på Gotland fattas i enlighet med
gällande bestämmelser. Vid intagning till Kunskapslyftet och Komvux
tillämpas dock inte separata urvalsprocesser vilket innebär att det inte
säkerställs att förtur ges i korrekt ordning. Av utredningen framkom också
att lämplighet används som urvalskriterium vid intagning till utbildningen
”Personlig assistent”. I författningarna finns inget stöd för ett sådant
urvalskriterium. Skolverket riktar därför kritik mot Gotlands kommun för att
intagningsförfarandet inte uppfyller författningarnas krav.

6.4 Studievägledning och individuell studieplan
6.4.1 Författningar

Tillsynen utgår från följande bestämmelser:
•
•

Lpf 94 2.5 och 2.6
6 § förordning om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av
vuxna

6.4.2 Redogörelse

Kunskapslyftet på Gotland genomför regelbundet olika insatser i syfte att
väcka intresse för studier och ge information om Kunskapslyftets
utbildningar. Detta sker i samarbete mellan Kunskapslyftet, Komvux,
arbetsförmedlingen, CSN, arbetslöshetskassor och fackförbund. De som
lämnat in ansökan till en utbildning inom Kunskapslyftet inbjuds till
informationsträffar där de får information om kursinnehåll och upplägg, hur
det är att studera som vuxen, vad kursen leder till, studieekonomi samt hur
studievägledningen går till. De sökande får också erbjudande om individuell
studievägledning. Kunskapslyftets studievägledare besöker alla kurser och
ger studievägledning i grupp. De studerande ges också möjlighet att beställa
tid för individuell studievägledning.
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Av utredningen har framkommit att några av utbildningsanordnarna
upprättar individuella studieplaner som följs upp och revideras kontinuerligt.
Detta var dock inte fallet hos alla anordnare. Från Kunskapslyftets sida finns
i dagsläget ingen systematisk strategi för att se till att individuella
studieplaner upprättas i entreprenadutbildningarna.
6.4.3 Bedömning

Skolverket finner att studievägledningen inom Kunskapslyftet uppfyller de
statliga kraven. Information ges och vuxna med kort eller bristfällig
utbildning får stöd i att påbörja och genomföra utbildning. Detta gäller även
för studerande inom entreprenadutbildningarna.
För att ytterligare säkra att utbildningens inriktning och omfattning bestäms
med utgångspunkt i de studerandes önskemål, behov och förutsättningar
krävs, enligt kunskapslyftsförordningen, att en individuell studieplan
upprättas. Skolverket riktar kritik mot Gotlands kommun för att individuella
studieplaner inte finns för samtliga studerande inom Kunskapslyftets
entreprenadutbildningar.

6.5 Betyg och prövning
6.5.1 Författningar

Tillsynen utgår från följande bestämmelser:
•
•
•
•

4 kap 1, 5-7, 14 §§ förordning om kommunal vuxenutbildning
4 kap 15 § förordning om kommunal vuxenutbildning
12 § förordning om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av
vuxna
1 § förordning om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet

6.5.2 Redogörelse

Betyg sätts på kurser i två av kommunens entreprenadutbildningar inom
Kunskapslyftet: ”Personlig assistent” och ”Omvårdnad/social omsorg”.
Betygen sätts av lärarna och antecknas i en betygskatalog som rektorn för
Komvux ansvarar för. Det är också rektorn för Komvux som utfärdar
slutbetyg.
Vid betygssättningen använder lärarna de betygskriterier som har fastställts
för kursen – nationella eller lokala. Såväl kursplaner som betygskriterier är
kända av eleverna. I intervju med lärarna framkom att de saknar diskussion
med kollegor inom kommunens gymnasieskola och Komvux kring
bedömningsgrunder och betygskriterier. I dagsläget finns ingen etablerad
kontakt mellan entreprenadlärarna och kommunens egna lärare.
Komvux ger möjlighet att genomgå prövning för den som vill skaffa sig ett
formellt betyg utan att ha gått en kurs. I Komvux broschyr informeras de
sökande om denna möjlighet och att det kostar 500 kr per kurs. Enligt
rektorn för Komvux är prövning som anordnas för deltagare i Kunskapslyftet
avgiftsfri. Någon information om möjligheten att genomgå avgiftsfri
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prövning ges inte i Kunskapslyftets broschyr. Några av de intervjuade
eleverna i entreprenadutbildningar hade kännedom om
prövningsmöjligheten.
6.5.3 Bedömning

Enligt Skolverkets bedömning uppfyller Gotlands kommun författningarnas
krav när det gäller betyg och prövning i Kunskapslyftets
entreprenadutbildningar.
Skolverket vill dock göra Gotlands kommun uppmärksam på vikten av att
lärarna ges möjlighet att diskutera och reflektera kring bedömning av
elevernas kunskapsutveckling. Lärarnas arbete med bedömning och
betygssättning förutsätter en tolkning av kunskapsmål och betygskriterier.
En gemensam diskussion är därför nödvändig för att säkra en rättvis och
likvärdig betygssättning.
Skolverket vill också påpeka att de studerande för att kunna utnyttja
möjligheten att genomgå prövning måste få information om att den finns.

7. Kommunens kontroll av verksamheten
7.1 Uppföljning och utvärdering
7.1.1

Författningar

Tillsynen utgår från följande bestämmelser:
•
•
•
•
•

2 kap 8 § skollagen
1 kap 12 § gymnasieförordningen
1 kap 8 § förordning om kommunal vuxenutbildning
förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet
Lpf 94 2.6

7.1.2 Redogörelse

Som ett led i kommunens verksamhetsuppföljning ingår distriktsvisa
genomgångar två gånger per år. Dessa genomförs av förvaltningsledningen
och fokuserar på särskilda teman, t ex måluppfyllelse, skolutveckling och
kvalitet. I kommunens skolplan för åren 1997-1999 finns en uppräkning av
de uppföljningar som ska genomföras årligen. I dokumentet
”Verksamhetsresultat 1999” presenteras resultaten från uppföljningar
genomförda i enlighet med skolplanen. Detta dokument benämns också
kommunens kvalitetsredovisning. I intervju med förvaltningsledningen
framkom att någon regelrätt utvärdering av den gamla skolplanen inte hade
skett.
I gymnasieskolan har en kartläggning av elevernas läs- och skrivförmåga
genomförts under 1999. Dessutom har antagnings-, betygs- och
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avhoppsstatistik samlats in samt statistik som belyser övergången till
högskola. De lokala arbetsplanerna på programnivå utvärderas årligen.
Uppföljning av undervisningen sker i form av kursutvärdering som lärare
genomför efter varje avslutad kurs. Vid intervjuer med rektorerna framkom
att någon kvalitetsredovisning inte producerats inom gymnasieskolan.
I Komvux genomförs regelbundet en enkätundersökning av de studerandes
upplevelser av skolan och kurserna. I övrigt görs uppföljning av
komvuxverksamheten i verksamhetsberättelsen. Den lokala arbetsplanen
som antogs i april 1999 har ännu inte varit föremål för uppföljning. Någon
kvalitetsredovisning för Komvux finns inte.
I de förfrågningsunderlag som formulerats inför upphandling av utbildning
inom Kunskapslyftet ställs krav på att utbildningsanordnaren skall ha intern
kvalitetskontroll och genomföra interna utvärderingar. Vid intervjuer med
entreprenadföreträdare framkom att sådana kvalitetskontroller och
utvärderingar görs i varierande omfattning. Vid sidan av
utbildningsanordnarnas egna uppföljningar och utvärderingar genomför
Kunskapslyftet regelbundet uppföljningar av de studerandes uppfattning om
utbildningen. Dessa uppföljningar omfattar även utbildningarna på
entreprenad. För detta används samma elevenkät som inom Komvux. Några
elever i entreprenadutbildning framförde synpunkter på att enkäten inte var
anpassad till och därmed relevant för den egna utbildningen. I samband med
den årliga ansökan om statsbidrag görs en utvärdering av verksamheten inom
Kunskapslyftet. Uppföljning av lokala arbetsplaner har inte genomförts och
en kvalitetsredovisning har inte upprättats, enligt vad som framkommit av
tillsynsutredningen.
7.1.3 Bedömning

I Gotlands kommun finns ett system för uppföljning och utvärdering av
skolverksamheten på olika nivåer. Uppföljningar av resultat genomförs
regelbundet. I den nya skolplanen anges dessutom hur arbetet med
verksamhetsuppföljning skall vidareutvecklas i syfte säkra god kvalitet och
likvärdighet. Skolverket finner dock att kommunen brister när det gäller
uppföljning och utvärdering av skolplanen och de lokala arbetsplanerna.
Enligt de statliga bestämmelserna skall dessa dokument kontinuerligt följas
upp och utvärderas. Av tillsynsutredningen har framkommit att sådan
uppföljning och utvärdering inte har genomförts.
Enligt förordning om kvalitetsredovisning skall varje kommun och skola
årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningar på skolnivå
finns inte inom gymnasieskolan, Komvux eller Kunskapslyftet. På
kommunnivå finns dock en kvalitetsredovisning. I den presenteras resultaten
från uppföljningar som genomförts i enlighet med skolplanen. Av
förordningen framgår att kvalitetsredovisningarna skall innehålla en
bedömning av i vilken mån målen för utbildningen har nåtts och vilka
åtgärder som behövs i de fall målen inte har uppnåtts. I Gotlands kommuns
kvalitetsredovisning finns en del kommentarer till de presenterade resultaten.
Det finns dock inte någon samlad analys och värdering av resultaten
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gentemot de uppsatta målen och diskussion kring vilka konsekvenser
resultaten bör få för kommunens framtida planering av skolverksamheten.
Sammanfattningsvis riktar Skolverket kritik mot Gotlands kommun för att
kommunens uppföljning och utvärdering på olika nivåer inte uppfyller
författningarnas krav.

7.2 Kommunens egenkontroll
7.2.1 Författningar

Tillsynen utgår från följande bestämmelser:
•

1 kap 12 § första stycket skollagen

7.2.2 Redogörelse

Som ett komplement till kommunens verksamhetsuppföljning genomför
förvaltningsledningen s k distriktsgenomgångar två gånger per år. Dessa
genomförs bl a i syfte att följa upp och kontrollera verksamheterna. I intervju
med förvaltningschef och ordförande i barn- och utbildningsnämnden
framhölls att kommunens system för tillsyn och kontroll har förbättrats. Den
politiska ledningen och förvaltningsledningen får i allt större utsträckning
återkoppling från verksamheterna. Delegerade beslut återrapporteras till
barn- och utbildningsnämnden. Resultat från genomförda uppföljningar och
utvärderingar samt information om ev missförhållanden delges
kommunledningen.
I Kunskapslyftet finns ett system för uppföljning av verksamheter utlagda på
entreprenad. En representant för Kunskapslyftet – en fadder – är särskilt
ansvarig för kontakten med en viss entreprenör. Systemet syftar till att
kontrollera entreprenadverksamheterna och vid behov ge hjälp och stöd
såväl till utbildningsanordnaren som till lärare och studerande.
7.2.3 Bedömning

Skollagen pekar ut huvudmannen som ansvarig för att statliga bestämmelser
följs av politiker och tjänstemän på alla nivåer inom skolverksamheten.
Detta gäller samtliga verksamheter som kommunen är huvudman för, dvs
även för utbildning som kommunen har lagt ut på entreprenad.
I Gotlands kommun finns ett system för tillsyn och kontroll av
verksamheterna. Detta system är och har varit föremål för utveckling och
förbättring. I systemet ingår dock inte en systematisk kontroll för att se till
att verksamheterna bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser. De i
utredningen konstaterade bristerna avseende rektorsfunktionen, lokala
arbetsplaner, intagning och urval samt individuell studieplan är exempel på
förhållanden som borde ha kunnat uppmärksammas av kommunen i den
egna tillsynen av verksamheten. Skolverket riktar därför kritik mot Gotlands
kommun för att kommunens kontroll av verksamheten inte fungerar
tillfredsställande.
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BESLUT I TILLSYNSÄRENDE
2000-09-05

På Skolverkets vägnar

Eva Maria Magnusson
Avdelningschef
Marie-Hélène Ahnborg
Undervisningsråd

I ärendets handläggning har också undervisningsrådet Ia Envall och
utbildningsinspektör Per Andersson deltagit.

Bilaga:
Sammanställning av författningar

Kopia till:
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Gymnasiechefen
Rektorn för Komvux
Projektledaren för Kunskapslyftet
TBV
Svenska Enter Rehabilitering AB
Lernia
Angelöw Institute AB
Scancem Research AB
Övriga enligt av Skolverket fastställd sändlista
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Skolverket
BESLUT I TILLSYNSÄRENDE
2000-09-18

Dnr 2000:02843

Gotlands kommun
621 81 VISBY

Beslut om rapportering avseende tillsyn och nationell kvalitetsgranskning i Gotlands kommun

Skolverket har genomfört tillsyn och nationell kvalitetsgranskning i Gotlands
kommun. Vi har tidigare sänt tillsynsbeslutet och en rapport om styrning och
ledning av skolan. Bifogat sänds nu även den nationella och lokala rapporten
från kvalitetsgranskningen avseende helheten i utbildningen, utbildning på
entreprenad och betygssättningen.

Vi tackar för ett gott samarbete under projektets genomförande

Med vänlig hälsning

Gunilla Olsson
Enhetschef, enheten för kvalitetsgranskning
(Tel: 08-723 7955)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 05 22
2001 05 15

Ks § 169
Au § 156

Godkännande av vänortsavtal med Smeivka, Gammalsvenskby, i
Ukraina
KS2000/0121-10
- Vänortsavtal 2001 04 15

Gotlands kommun och byn Smeivka, Gammalsvenskby, inom Berislavs region i
Cherson län i republiken Ukraina har den 15 april 2001 slutit ett vänortsavtal
”i vilket ingår att främja ett nära vänortsförhållande, bidra till regional utveckling
samt stärka det regionala kulturarvet”.
Kommunstyrelsens beslut
• Vänortsavtalet godkänns.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

VISBY 2001 SMEIVKA
Gotlands kommun i Sverige och byn Smeivka (Gammalsvenskby) inom Berislavs
region i Cherson län i republiken Ukraina är historiskt starkt sammanbundna med varandra
genom släktskap och vänförbindelser. Borgmästarna i de bägge regionerna har nu beslutat att
omvandla de olika slagen av förbindelser till ett långsiktigt vänortsavtal som bör utvärderas
årligen.
Gotland och Gammalsvenskby har en historisk anknytning enär svenska bönder
1781 förvisades från Dagö i Estland till det som kom att bli Gammalsvenskby i Ukraina. Ättlingar
till dessa bönder kom att överflyttas till Sverige år 1929. Av de c:a 650 bybor som stannade i
Sverige kom två tredjedelar att bo på Gotland. De och deras ättlingar kallas än idag svenskbybor.
Parterna avser att utveckla ett närmare erfarenhets- och kunskapsutbyte till gagn
för demokrati och regional sysselsättning och för att stärka parternas regionala identitet i ett nytt
Europa. Viktiga samarbetsområden är utveckling inom lokal och regional demokrati och
förvaltning, utbildning och sociala frågor, kultur, sport samt kyrkligt arbete.
I denna andemening sluts genom detta dokument ett
VÄNORTSAVTAL
Mellan Gotlands Kommun och Smeivka, i vilket ingår att främja ett nära vänregionförhållande,
bidra till regional utveckling, samt stärka det regionala kulturarvet.
Smeivka den 15 april 2001
………………………

……………………

H. Klintbom
Borgmästare
Gotlands Kommun

Luba Petrovna
Borgmästare
Smeivka

