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Gotlands kommuns ekokommunpris 2001
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 10 30, § 300

•

Ledningskontoret 2001 10 22

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2001 10 30

Ks § 300
Ekokommunpris 2001
KS 2001/0523-40
- Ledningskontoret 2001-10-22

Ekogruppen vid regionala utvecklingsenheten har föreslagit att barn- och utbildningsförvaltningen ska tilldelas ekokommunpriset för 2001 med följande motivering:
" För ett aktivt och miljömedvetet miljöarbete med stor genomslagskraft vilket genererat många
goda exempel.
Det främsta exemplet visar upp ett brett engagemang, en unik miljö och en helhetssyn som
inbegriper och stödjer inte bara ekologisk hållbar utveckling utan även en social hållbar
utveckling"
Framförallt framhåller vi det goda exemplet Gråboskolan, miljöengagemanget runt ombyggnaden,
deras miljövedvetenhet och det stora miljöarbetet och engagemanget bland personal och elever.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslås som vinnare ekokommunpriset för sina insatser på
följande områden:
-

Barn- och utbildningsförvaltningen uppfyller samtliga grundkriterier för att kunna tävla om
priset. En kretsloppsplan antogs 1999, uppföljning och redovisning har skett i form av
Miljöredovisning som bifogats Barn- och utbildningsförvaltningens bokslut 2000 och flera
goda exempel har visats.

-

Det främsta goda exemplet är Gråboskolan där det i samband med dess renovering, om- och
tillbyggnad också sker en fördömlig satsning på att engagera alla, både elever, föräldrar,
personal och närsamhället i miljöarbetet.

-

En aktiv satsning på miljöcertifiering av förskolor och skolor enligt Håll Sverige Rents
certifiering Grön Flagg. I dagsläget är tre förskolor, Holken, Linden och Klubbsvampen samt
fem skolor certifierade. Dessutom är Gothem skola, Klinteskolan, Forellens förskola och
Vitkålens förskola anmälda till nätverk för certifiering och under prövning.

-

En sedan flera år aktiv och målmedveten satsning på miljöfrågorna i undervisningen.
Förvaltningen medverkar bl.a. till att samtliga elever, årskurs 4-6, får tillgång till materialet
"Natur & Miljöpärmen"

Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde 26 november.
Kommunstyrelsens beslut
•

2001 års ekokommunpris tilldelas barn- och utbildningsförvaltningen.
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2001-10-22
Ledningskontoret
Regionala utvecklingsenheten

Ekokommunpriset 2001

Förslag till vinnare av kommunens interna ekokommunpris för 2001

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 1999-06-15 att inrätta ett ekokommunpris på
10 000 kronor till den förvaltning som gjort den bästa miljöinsatsen under året,
se KS beslut § 217/99. Ekokommunpriset för Gotlands kommun och dess
förvaltningar, skall i år delas ut för tredje gången. Tidigare års vinnare har varit
Barn- och utbildningsförvaltningen (1999) och Folkhögskolan i Hemse (2000).
Under året har ekokommunpriset marknadsförts dels via hemsidan och dels
genom en broschyr i fyrfärgstryck.
Vilka får kandidera och vilka har kandiderat
Priset delas ut till en förvaltning som på ett bra sätt lyckats leva upp till de mål
och riktlinjer som finns i kommunens kretsloppsplan, se regler och
bedömningsgrunder i bifogad broschyr. Ett av kraven är att den kandiderande
förvaltningen måste ha antagit en egen förvaltningsspecifik kretsloppsplan som
bygger på kommunens övergripande kretsloppsplan. I år har bara en
förvaltning ansett sig uppfylla kriterierna för ekokommunpriset, Barn- och
utbildningsförvaltningen, och således finns det bara en kandidat för
ekokommunpriset år 2001.
Arbetsgrupp
Ekogruppen har i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa och föreslå en
vinnare utifrån bedömningsgrunderna.
Följande personer har suttit med i gruppen som diskuterat och som föreslår
årets vinnare av ekokommunpriset:
Helena Andersson, Ekosamordnare, Ekogruppen
Fredrik Nilsson, vik. Ekosekreterare, Ekogruppen

Postadress

SE 621 81 VISBY

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Färjeleden 2

0498-26 92 12

www.gotland.se/ekokommun

Visby

0498-26 92 11 (telefax)

Helena.andersson@gotland.se
Fredrik.nilsson@gotland.se

Bankgiro

Postgiro

339-8328

18 97 50-3

Vilken förvaltning utses som vinnare
Med anledning av det magra antalet kandidater (1) har arbetet med att föreslå
en vinnare sorgligt nog varit alldeles för lätt. Detta förringar dock inte
miljöarbetet och miljöengagemanget i den förvaltning som av Ekogruppen
föreslås som vinnare år 2001. Som en värdig vinnare av årets ekokommunpris
föreslås Barn- och utbildningsförvaltningen.
Motivering
”För ett aktivt och målmedvetet miljöarbete med stor genomslagskraft vilket
genererat många goda exempel.
Det främsta exemplet visar upp ett brett engagemang, en unik miljö och en
helhetssyn som inbegriper och stödjer inte bara en ekologisk hållbar
utveckling utan även en social hållbar utveckling.”
Framförallt framhåller vi det goda exemplet Gråboskolan, miljöengagemanget
runt ombyggnaden, deras miljömedvetenhet och det stora miljöarbetet och
engagemanget bland personal och elever. Barn- och utbildningsförvaltningen
föreslås som vinnare av ekokommunpriset för sina insatser på följande
områden:
•

Barn- och utbildningsförvaltningen uppfyller samtliga grundkriterier för att
kunna tävla om priset. En kretsloppsplan antogs 1999, uppföljning och
redovisning har skett i form av en Miljöredovisning som bifogats Barnoch utbildningsförvaltningens bokslut 2000 och flera goda exempel har
visats.

•

Det främsta goda exemplet är Gråboskolan där det i samband med dess
renovering, om- och tillbyggnad också sker en fördömlig satsning på att
engagera alla, både elever, föräldrar, personal och närsamhället i
miljöarbetet.

•

En aktiv satsning på miljöcertifiering av förskolor och skolor enligt Håll
Sverige Rents certifiering Grön Flagg. I dagsläget är tre förskolor, Holken,
Linden och Klubbsvampen samt fem skolor, Gråboskolan, Eskelhem skola,
Delfinenskolan, Solbergaskolan och Öja skola certifierade. Dessutom är
Gothem skola, Klinteskolan, Forellens förskola och Vitkålens förskola
anmälda till nätverket för certifiering och under prövning.

•

En sedan flera år aktiv och målmedveten satsning på miljöfrågorna i
undervisningen. Förvaltningen medverkar bl.a. till att samtliga elever,
årskurs 4-6, får tillgång till materialet ”Natur & Miljöpärmen”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Barn- och utbildningsförvaltningen
tilldelas ekokommunpriset för år 2001 med hänvisning till föreslagen
motivering.

Bo Dahllöf
regiondirektör
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Tilläggsanslag till Visby vårdnämnd för
Gotlands Sjukhem
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2001 10 30, § 262

•

Kommunfullmäktige 2001 06 11, § 80

•

Ledningskontoret 2001 09 17

•

Stiftelsen 2001 08 09

•

Bakgrunds material (=samma material som förelåg vid kommunfullmäktiges
föregående behandling av ärendet 2001 06 11)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 262
Au § 227

Begäran om tilläggsanslag för Gotlands sjukhem
KS 2001/0263 och 0264-04
- Kommunfullmäktige 2001-06-11, § 80
- Stiftelsen Gotlands sjukhem 2001-08-21
- Ledningskontoret 2001-09-17

Kommunfullmäktige har återremitterat Visby vårdnämnds begäran om 1 mnkr i
tilläggsanslag för ökat bidrag till Gotlands sjukhem; en framställning som
kommunstyrelsen tillstyrkt. Mot bakgrund av det ekonomiska läget anser
ledningskontoret att tilläggsanslag inte kan beviljas utan att möjligheten till
omprioriteringar inom befintliga ramar ska prövas.
Gotlands sjukhem hade begärt 2 695 000 kr i tilläggsanslag för 2001 (innebärande en höjning av
det kommunala bidraget från 10 615 000 kr till 13 310 000 kr). För 2002 anhåller styrelsen för
sjukhemmet om totalt 13 960 000 kr; alltså ytterligare 650 000 kr). Styrelsen har senare ytterligare
motiverat sin ansökan och kommenterat ledningskontorets beräkning.

Arbetsutskottet har tillstyrkt tilläggsanslag för 2001 och föreslagit att framställningen om bidrag för 2002 skullem lämnas utan åtgärd.
Yrkande:
•

Jan Lundgren (s) yrkade, med instämmande av Bengt Viberg (v), att
kommunstyrelsen med hänvisning till ledningskontorets utlåtande skulle ändra
sitt tidigare beslut och avstyrka Visby vårdnämnds begäran om tilläggsanslag.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Jan Lundgrens
yrkande och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för
arbetsutskottets förslag. NEJ för Jan Lundgrens yrkande. 8 ledamöter röstade ja:
Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Lena Celion (m), Ove Nyman (m), Bror
Lindahl (fp), Sven Larsson (gp), Nils Ronquist (kd) och ordföranden Hans
Klintbom (c). 7 ledamöter röstade nej: Jan Lundgren (s), Sonia Landin (s), Björn
Jansson (s), Majvor Östergren (s), Åke Svensson (s), Rose-Marie Stenbom (s),
Bengt Viberg. Kommunstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag .

forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 262 forts

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Visby vårdnämnd beviljas 1 mnkr i tilläggsanslag 2001 för bidrag till Stiftelsen
Gotlands sjukhem 2001. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.
Kommunen har tagit del av de jämförande uppgifterna mellan olika sjukhem
(särskilda boenden) men konstaterar att frågan om till vilket pris och kvalitet
dylik verksamhet ska bedrivas - oavsett den är enskild eller offentlig - ankommer på social- och omsorgsnämnden (benämningen på den nyinrättade uppdragsnämnden). Framställningen om bidrag för 2002 föranleder ingen åtgärd.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2001 06 11

Kf § 80
Tilläggsanslag till Visby vårdnämnd för Gotlands sjukhem
KS2001/0263-04
- Visby vårdnämnd 2001 04 19, § 58, 2001 05 14, § 70
- Ledningskontoret 2001 05 14
- Kommunstyrelsen 2001 05 22, § 148

Visby vårdnämnd har begärt 1 000 000 kr i tilläggsanslag för ökat bidrag till
Gotlands sjukhem 2001. Kommunstyrelsen har tillstyrkt framställningen.
Anm: Visby vårdnämnd hade ursprungligen utan eget yttrande till kommunstyrelsen
överlämnat begäran från Gotlands sjukhem om 2 695 000 kr i tilläggsanslag för 2001.
Efter återremiss har Visby vårdnämnd reviderat begäran.

Yrkanden:
•

Christer Engelhardt (s) yrkade med instämmande av Åke Svensson (s) i första
hand att ärendet skulle återremitteras och i andra hand att förslaget skulle
avslås. Per-Anders Croon (m) instämde i yrkandet om återremiss.

Proposition:
Ordförande ställde proposition på yrkandet om återremiss och förklarade sig anse
att kommunfullmäktige bifallit det.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Ärendet återremitteras.
Expedieras:
Visby vårdnämnd
Kommunstyrelsen/ledningskontoret: Å Wennerberg
Kommunstyrelsen/Budgetberedningen

1(2)
Datum 2001-09-17

KS 2001-0264-04

Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Ansökan om utökat anslag för 2001 samt årligt anslag för år 2002
avseende Gotlands Sjukhem
Styrelsen för Stiftelsen Gotlands Sjukhem har den 23 mars 2001 inkommit
med ansökan till Visby vårdnämnd beträffande utökat anslag till
verksamheten. För år 2001 äskas tilläggsanslag med 2 695 tkr (totalt
budgeterade Stiftelsen anslag från Gotlands kommun på 11 780 tkr) och för år
2002 äskas ett årligt anslag på 13 960 tkr.
För år 2000 har Stiftelsen Gotlands Sjukhem erhållit ett anslag från Gotlands
kommun på 9 415 tkr. Vid 2001 års budgetberedning ansökte Visby vårdnämnd om 2 100 tkr i utökat anslag för vårdplaceringar vid Gotlands Sjukhem. Visby vårdnämnd erhöll 1 200 tkr i utökad ram (KF § 204 2000-11-27).
För år 2001 uppgår budgeterade medel för Stiftelsen verksamhet till 10 854
tkr vid Visby vårdnämnd. Det budgeterade anslaget för 2001 beräknas utifrån
2000 års medel (inklusive utökat anslag på 1 200 tkr) uppräknat med generella
indexantaganden. Med samma uppräkningsmetod beräknas anslaget för år
2002 uppgå till cirka 11 000 tkr.
Vid genomgång av Stiftelsens ekonomiska prognoser och rapporter beräknas
intäkterna öka med 16% mellan år 2001och 2002. Anslaget från Gotlands
kommun antas öka med 29%. Totalt avses anslaget från Gotlands kommun
öka med 48% mellan år 2000 och 2002.
Enligt VVN §§ 57-58 2001-04-19 saknar nämnden ekonomiska resurser att
tillstyrka begäran och föreslår att kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag
med 1 000 tkr för år 2001 och 1 000 tkr för år 2002 och lämnar över ärendet
till budgetberedningen. Kommunfullmäktige (§ 80 2001-06-11) beslutar att
ärendet återremitteras till Visby vårdnämnd. Gotlands Sjukhem inkommer
2001-08-10 med ytterligare uppgifter i ärendet samt synpunkter på sammanställningen av särskilt boende budget 2001 framställd av Visby
vårdförvaltning. I Visby vårdnämnd beslutas att ärendet översänds till
Kommunstyrelsen med justeringar i materialet (bilaga 2 och 3, VVN § 166
2001-08-29).

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

Enligt Visby vårdnämnd bör Gotlands Sjukhems vård jämföras med Mariahemmet. I sammanställning över särskilt boende har Gotlands Sjukhem år
2001 en av de lägsta kostnaderna per vårddygn, 1 015 tkr. Mariahemmets
kostnader uppgår efter justering till 1 206 tkr. Enligt uppgifter från Gotlands
Sjukhem prognostiseras kostnaderna till 1 323 tkr per vårddygn år 2002. Med
hänsyn till Visby vårdförvaltnings sammanställning uppvisar Gotlands
Sjukhem låga vårddygnskostnader i jämförelse med andra särskilda boenden i
området.
Beaktat den rådande ekonomiska situationen i Gotlands kommun som helhet
möjliggörs inga ytterligare tilläggsanslag för år 2001 och 2002 vilket medför
att omprioriteringar inom befintliga ramar bör ses över.
Ledningskontorets förslag till beslut
Ansökan om utökat anslag för år 2001 och 2002 till Stiftelsen Gotlands Sjukhem avslås.
Visby vårdnämnd rekommenderas göra en översyn och prioritering av
fördelning av medel till särskilt boende för 2001 och 2002.

Bo Dahllöf
regiondirektör
Marie Thörnfeldt
ekonomisekreterare

STIFTELSEN

GOTLANDS SJUKHEM
Till Visby Vårdförvaltning
Kommunstyrelsen
Budgetberedningen
Betr. Gotlands Sjukhems ansökan om kommunalt anslag.
Gotlands Sjukhem erhåller £n. ett kommunalt anslag om 10 615 tkr för innevarande år. Vi har
ansökt om ett tilläggsanslag om 2 695 tkr, alltså totalt 13 310 tkr i kommunalt anslag för år
2001. För år 2002 har vi ansökt om ett kommunalt anslag om 13 960 tkr, en ökning med 4,9 %.
Vid full beläggning, 10 585 vårddygn, motsvarar de sökta bidragen kr 1 257 per vårddygn för
år 2001 och kr 1 319 per vårddygn för år 2002. Prognos för år 2001 och budget för år 2002
framgår av bilaga 1, liksom utfall för år 1999 och 2000. Under ärendets handläggning har
sjukhemmets kostnader jämförts med andra liknande institutioner enl. Visby Vårdförvaltnings
"Sammanställning av särskilt boende budget 2001", bilaga 2. Där framgår det bl. a. att
nettokostn./ vårddygn för Korpen/Fågel blå vid full beläggning utgör kr 1 239 och vid faktisk
beläggning kr 1 346 för år 2001, det sistnämnda alltså mer än vad vi begär för år 2002. Man har
dock valt att jämföra oss med Mariahemmet, som uppges ha en nettokostn./ vårddygn år 2001
om kr 1 107 vid full beläggning och kr 1 124 vid faktisk beläggning. Underlaget utgörs av
budgeterade kostnader för år 2000, uppräknat med 3 %. Vår analys, som återfinns i bilaga 3,
visar att Mariahemmets nettokostn./ vårddygn för år 2001 torde utgöra minst kr 1 227 vid full
beläggning och kr 1 252 vid faktisk beläggning. Analysen visar också hur vanskligt det är att
göra dylika jämförelser då det mesta av institutionernas kostnader förutom lönekostnaderna
fördelas genom schabloner, mer eller mindre rättvisande. Vi anser att det är stora
kvalitetsskillnader mellan boendet i Mariahemmet och Gotlands Sjukhem. Med anledning av
ovanstående vidhåller vi vår tilläggsansökan för år 2001 och vår ansökan för år 2002. Betr.
Ledningskontorets yttrande konstaterar vi att siffrorna för anslaget år 2000 kastats om, vi fick 9
415 tkr medan där anges 9 145 tkr. Beloppet för år 2001 inkluderar även ett anslag till
Solkusten. Det innebär att där angivna % - beräkningar blir felaktiga. Det föreligger dock en
eftersläpning i beviljade anslag. Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för Gotlands
Sjukhem utgjorde år 1999 -922 tkr och för år 2000 -1934 tkr. För innevarande år beräknas
motsvarande resultat till -2695 tkr med nuvarande anslag, jmf Prognos 2001, bilaga 1. Dels
minskades beviljat anslag med 1 165 tkr jämfört med sökt anslag. Dels beräknas
driftkostnaderna i prognosen öka med 855 tkr eller 5 %, budgeten för 2001 gjordes ju i
årsskiftet 1999/2000 precis efter ombyggnationen och vissa kostnader var då svåra att
uppskatta. Dels beräknas finansiella intäkter minska med 700 tkr jämfört med budget
innevarande år på grund av rådande börskonjunkturer. Vi bidrar trots detta med 500 tkr i
avkastningsmedel och räntebidrag till driften. Ökningen av det kommunala anslaget resulterar
inte i ett överskott om 50 tkr år 2002, resultatet efter finansiella intäkter och kostnader har
budgeterats till 0, bilaga 1, däremot görs ett fonduttag om 50 tkr för att "symboliskt" börja
avräkna det negativa balanserade resultatet. Gotlands sjukhem kalkylerar inte med vinst på den
vård vi säljer till kommunen, vi arbetar efter principen "vård utan vinst", men vi begär
kostnadstäckning för vår verksamhet.
Kopparsviksgatan 5
621 58 Visby

Org.nr
834000-1430

Tel 0498/ 21 40 45 föreståndare
21 01 35 expedition
21 65 71 fax

Bankgiro
323-3145

Postgiro
18 78 18-0

Vi övergår till att beskriva Gotlands Sjukhem och dess tjänster. Stiftelsen Gotlands Sjukhem
grundades år 1869 av prinsessan Eugenié för att ge individuell vård och omsorg till långvarigt
sjuka, lidande, äldre män och kvinnor. Idag sker intagning genom Visby Vårdförvaltnings
verkställare för säskild boendeform efter beviljat biståndsbeslut.
Gotlands Sjukhem har 29 boendeplatser i lägenheter, varav 4 lägenheter är dubbletter med kyl,
kok-och diskmöjligheter och 4 lägenheter har köksfunktion. Alla lägenheterna har
handikappanpassade badrum med dusch samt höj- och sänkbar säng. I anslutning till
lägenheterna finns gemensamhetsutrymmen med köksdel och öppen spis samt vindskyddad
uteterass/ balkong. I husets bottenplan finns förutom personalutrymmen och -matsal, eget kök,
tvättstuga och strykrum, ett avskedsrum samt badrum med bubbelbad. Gotlands Sjukhem
genomgick en total om- och tillbyggnation 1997-99, vilket innebär att boendestandarden idag
är mycket god. Till- och ombyggnationen, som kostade ca 25 mkr., finansierades helt genom
till sjukhemmet donerade och väl förvaltade medel. Ovanstående kapitalkostnader belastar
alltså inte driften och begärt anslag. Däremot görs en blygsam kalkylmässig avskrivning om
480 tkr per år för att möta framtida reparationsbehov.
Det är vårdgivarens ansvar att ge god hälso- och sjukvård samt social omsorg. Vi anser att
sjukhemmet drivs mycket rationellt och att personalbemanningen motsvarar ovanstående krav.
Personaltäthet betr. baspersonal dagtid utgör 0,59 och betr. sjuksköterska dagtid 0,09. Vi har
sjuksköterska på plats dygnet runt. Till sjukhemmet är också knuten en läkare, som har
kontinuerlig hälso- och sjukvårdsbevakning efter de boendes individuella behov. Läkaren ingår
även i stiftelsens styrelse enligt grundreglerna. Sjukhemmet har även en arbetsterapeut på deltid
samt egen verksamhetschef. Genom ovanstående resurser har vi möjlighet att ta emot boende
med ökat sjukvårdsbehov. Gotlands Sjukhem står under tillsyn av länsstyrelsen och
socialstyrelsen.
Gotlands Sjukhem drivs alltså som stiftelse, utan privatekonomiska intressen, och i samhällets
tjänst. Styrelsen, som arbetar helt ideellt, utses till stor del av länsstyrelsen och domkapitlet. Vi
revideras av auktoriserade revisorer.
Vår förhoppning är att vi ska kunna fortsätta att erbjuda vård och boende till gotlänningar som
sjukhemmet gjort i över 130 år. Vi står gärna till tjänst med studiebesök för den som vill lära
känna oss närmare.
Visby 9 augusti 2001
GOTLANDS SJUKHEM

Folke Jonsson
Vice ordförande
Christine Ekman
Sekreterare

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
-48
237
-183

930
80
-25
240
-80

-615

290
160
-135
220
-160

-1934
735
+3117
-1695
+223

-100
100

-2 695

0
50

0

-2 695

50

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
-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

+100

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

-65
-20
_____

Sammanställning av särskilt boende budget 2001
Tkr

Gotlands sjukhem
Tallbacken Korpen/Fågel bl.
Antal platser

Mariahemmet

Hanseg/Olofs

Linnéagården Tingsbrogården

Göransgården kommunens kostn

46

58

28

23

12

40

56

17 530

25 609

11 135

11 300

6 188

10 123

17 796

1 192

1 503

726

596

311

1 037

1 451

Geratriker

168

212

102

84

44

146

204

Direkt arbetsledn (snitt 2,9%)

498

628

303

249

130

433

606

19 388

27 951

12 266

12 229

6 673

11 738

20 058

Direkta kostnader

29

Tillkommer:
Sjuksköterskor i särbo

Summa kostn
Gem äldreomsrog

1,77%

343

495

217

216

118

208

355

Förvaltningsgemens

3,40%

671

967

424

423

231

406

694

Kommungemensamt

1,60%

326

471

207

206

112

198

338

S:a totalt

20 728

29 884

13 114

13 074

7 134

12 550

21 444

Nettokostn

18 273

26 225

11 318

11 820

6 515

10 105

17 648

1 088

1 239

1 107

1 408

1 487

692

863

Kostn/vårddygn netto

100%

1 012*

Begärt 2001 (TA)

1 248

Begärt 2002

1 319

Beläggning 2000
Faktisk kostn/vårddygn

93%

92%

98%

95%

87%

94%

98%

100%

1 164

1 346

1 124

1 476

1 698

732

875

1 015*

Bilaga 3

Analys av kostnader i Maria hemmet, 2001.
Tkr
Enl. "Sammanställning av särskilt boende budget 2001", bil. 2,
utgör nettokostnaden för Mariahemmet:
I posten direkta kostnader, 11 135 tkr, ingår personalkostnader med
Vi beräknar dem till 28,18 anställda1 x 320 tkr2

11 318
8 248
-9 018

Direkt arbetsledning anges till
Mariahemmet har egen områdeschef och del av verksamhetschef,
beräknas här till
Gemensamma kostnader, 6,77%, på ovanstående justeringar utgör
Summa nettokostnad enl. ovanstående beräkningar
Kostn/vårddygn netto, 100% beläggning, (10 220 dygn), blir då kr 1 227.
Kostn/vårddygn netto, faktisk beläggning, (10 016 dygn), blir då kr 1 252.

_____________________________1

Enligt arbetsschema för Mariahemmet och Vårdförvaltningens lönekontorists beräkning.
Vårdförvaltningens schablon 310 tkr justerad för OBk deltid o. natt, semesterersättning för
semestervikarier, samt ytterligare 1% löneökning.
2

Tkr

770

303
-678

375
78
12 541

*inkl inkontinenshjälpmedel

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.

1(2)
2001-05-14
Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Ansökan om utökat anslag från Stiftelsen Gotlands Sjukhem
Styrelsen för Stiftelsen Gotlands Sjukhem har den 23 mars 2001 inkommit
med ansökan till Visby vårdnämnd beträffande utökat anslag till verksamheten. För år 2001 äskas tilläggsanslag med 2 695 tkr (totalt budgeterar Stiftelsen anslag från Gotlands kommun på 11 780 tkr) och för år 2002 äskas ett
årligt anslag på 13 960 tkr.
För år 2000 har Stiftelsen Gotlands Sjukhem erhållit ett anslag från Gotlands
kommun på 9 145 tkr. Vid 2001 års budgetberedning ansökte Visby vårdnämnd om 2 100 tkr i utökat anslag för vårdplaceringar vid Gotlands Sjuk-hem.
Visby vårdnämnd erhöll 1 200 tkr i utökad ram (KF § 204 2000-11-27). För år
2001 uppgår budgeterade medel vid Visby vårdnämnd för Stiftelsen
verksamhet till 10 854 tkr. Det budgeterade anslaget för 2001 beräknas utifrån
2000 års medel (inklusive utökat anslag på 1 200 tkr) uppräknat med generella
indexantaganden. Med samma uppräkningsmetod beräknas anslaget för år 2002
uppgå till cirka 11 000 tkr.
Stiftelsen totala intäkter beräknas med utökat anslag öka med 16% mellan år
2001 och 2002 (bilaga 1) och för vilket anslaget från Gotlands kommun antas
öka med 29%. Totalt avses anslaget från Gotlands kommun öka med 53%
mellan år 2000 och 2002. För Stiftelsen resulterar denna intäktsökning i ett
överskott på 50 tkr år 2002.
Enligt Visby vårdnämnds sammanställning över särskilt boende (bilaga 2) har
Gotlands Sjukhem år 2001 en av de lägsta kostnaderna per vårddygn, 1 006 tkr.
Med beaktande av ovanstående uppgifter stiger kostnaden till 1 323 tkr per
vårddygn år 2002. Det medför att flera andra boenden uppvisar lägre boendekostnad om de uppräknas med nuvarande indexantaganden.
Visby vårdnämnd har överlämnat ansökan till kommunstyrelsen utan förslag
(VVN § 58/01). Ärendet återremitterades till Visby vårdnämnd. Enligt VVN §
68/01 saknar nämnden ekonomiska resurser att tillstyrka begäran och föreslår

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

att kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag med 1 000 tkr för år 2001 och
1 000 tkr för år 2002. Ledningskontorets förslag till beslut
Ansökan om utökat anslag för år 2001 och 2002 till Stiftelsen Gotlands Sjukhem avslås.

Bo Dahllöf
regiondirektör
Marie Thörnfeldt
ekonomisekreterare

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

Sammanställning av särskilt boende budget 2001
Tkr

Tallbacken Korpen/Fågel bl.
Antal platser

Mariahemmet

Hanseg/Olofs

Linnéagården

Tingsbrogården

Göransgården Gotlands sjukhem

46

58

28

23

12

40

56

17 530

25 609

11 135

11 300

6 188

10 123

17 796

1 192

1 503

726

596

311

1 037

1 451

Geratriker

168

212

102

84

44

146

204

Direkt arbetsledn (snitt 2,9%)

498

628

303

249

130

433

606

19 388

27 951

12 266

12 229

6 673

11 738

20 058

Direkta kostnader

29

Tillkommer:
Sjuksköterskor i särbo

Summa kostn
Gem äldreomsrog

1,50%

291

419

184

183

100

176

301

Förvaltningsgemens

3,40%

669

965

423

422

230

405

692

Kommungemensamt

1,60%

326

469

206

205

112

197

337

S:a totalt

20 673

29 805

13 079

13 040

7 115

12 517

21 388

Nettokostn

18 218

26 146

11 283

11 786

6 496

10 072

17 592

1 085

1 235

1 104

1 104

1 483

690

861

Kostn/vårddygn netto

1 006

Begärt 2001 (TA)

1 261

Begärt 2002 (TA)

1 323

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.

2001 03 08 SE

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

1

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.
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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 4

2001 11 26

Tilläggsanslag för kompetensutveckling av
förskolepersonal
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2001 10 30, § 263

•

Barn- och utbildningsnämnden 2001 06 13, § 69

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 263
Au § 229

Tilläggsanslag för kompetensutveckling av förskolepersonal
KS 2001/0468-04
- Barn- och utbildningsnämnden 2001-06-13, § 68

Barn- och utbildningsnämnden har begärt 4,5 mnkr i tilläggsanslag för kostnader
för kompetensutveckling av förskolepersonal. Arbetsutskottet har föreslagit att
nämnden ska tillåtas överskrida sin budget 2001 med motsvarande belopp.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Barn- och utbildningsnämnden beviljas 4,5 mnkr i tilläggsanslag. Medel
anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2001-06-13

BUN

§ 69

Begäran om tilläggsanslag, alternativt överförande av kostnadsredovisning
Förvaltningschef Lars Danielson hade 2001-05-23 för BUN redovisat
månadsrapporten för april månad. Rapporten innehåller förutom prognos för hela
år 2001 även förvaltningens förslag till åtgärder för att uppnå den tilldelade
budgetramen samt tillhörande konsekvensbeskrivningar. Helårsprognosen pekar
mot ett underskott om ca 20 mkr, varav 9,5 utgör beräknad lönekostnad utöver
medgivna 3% och 4,5 mkr utgör BUNs fordran på kommunstyrelsen för den
centralt medgivna kompetensutvecklingen för förskolepersonal.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
BUN anhåller hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för år 2001 om 4,5 mkr
avseende den centralt medgivna kompetensutvecklingen för förskolepersonal,
alternativt att överföring sker av kostnadsredovisningen beträffande utbildningen
till KS.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 5

2001 11 26

Delårsrapport 3/2001
Innehåll
• Kommunstyrelsens förslag *)
• Delårsrapport 3/2001 **)

Anm:
*) Behandlas
20011122
**)Läggs ut senare

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

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 6

2001 11 26

Organisationsstruktur och reglementen för de
nya nämnderna inom vård och omsorg
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 10 30, § 296

•

Ledningskontoret 2001 10 18

•

Förhandlings protokoll 2001 10 22, § 1

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 18

Ks § 296
Au § 258

Ny organisation för vårdnämndernas nuvarande verksamhet
KS 2001/0364-00
- Ledningskontoret 2001-10-12
- "Vårdnämndsorganisationen - nya roller för både förtroendemän och tjänstemän" oktober 2001
- Protokoll 2001-10-22 från förhandlingar MBL § 11
- Förslag till reglementen

Ledningskontoret har framlagt förslag till organisationsstruktur för de två nämnder
och förvaltningar som fr.o.m. 1 januari 2002 inrättats för den verksamhet som nu
förvaltas av de tre vårdnämnderna *. Förslaget har utarbetats av en projektledningsgrupp och behandlats av styrgruppen för utredningsarbetet.
* Kommunfullmäktige fastställde i juni 2001, § 72, inriktningen för hur förvaltningen av den
verksamhet som nu förvaltas av tre vårdnämnder skulle organiseras. Två nämnder skulle ersätta
nuvarande nämnder. De fick arbetsnamnen Uppdragsnämnden - som hade rollen som befolkningsföreträdare/uppdragsgivare - och Utförarnämnden - som hade ansvar för utförande/produktion.
Kommunstyrelsen fick uppdraget att utarbeta förslag till nya organisation och utse politisk styrgrupp för det arbetet. 15 oktober 2001 inrättade kommunfullmäktige formellt nämnderna fr.o.m.
1 januari 2002, valde ledamöter och ersättare samt presidium. Uppdragen som ledamot och
ersättare i vårdnämnderna återkallades fr.o.m. 1 januari 2002.
Reglementen. Organisationsstruktur.
SOCIAL- OCH OMSORGSNÄMNDEN OCH STYRELSEN FÖR GOTLANDS VÅRD OCH OMSORG.

Den nämnd som hittills kallats "Uppdragsnämnden" föreslås heta SOCIAL- OCH
OMSORGSNÄMNDEN. Den har rollen som befolkningsföreträdare och dess fokus ska
ligga på övergripande mål, styrning och uppföljning. Nämnden fastställer mål för
verksamheterna inom ramen för de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen. Nämnden svarar för att invånarna får den service (vård, omsorg m.m.) som
de behöver. I princip alla budgetmedel som nu disponeras av de tre vårdnämnderna kommer att förvaltas av social- och omsorgsnämnden. Nämnden svarar för
myndighetsutövningen.
Den nämnd som kallats "Utförarnämnden" föreslås få namnet STYRELSEN FÖR
GOTLANDS VÅRD OCH OMSORG. Benämningen "styrelse" anger att den har en
annan roll. Styrelsen är producentföreträdare och ska tillhandahålla tjänster som
social- och omsorgsnämnden beställer. Styrelsen har drift-, personal- och arbetsmiljöansvar. Den ansvarar för att resurserna utnyttjas effektivt. Kvalitetssäkring,
kundfokus och metodutveckling är viktiga begrepp för styrelsen. Den får sina
uppdrag efter anbudsprövning i konkurrens med andra utförare eller organisationer och ska finansiera kostnaderna med intäkter.
Forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 18

Ks § 296 forts
ORGANISATIONSSTRUKTUR

Den organisationsstruktur som ledningskontoret presenterar består av ett ramverk:
"Vårdnämndsorganisationen - nya roller för både förtroendemän och tjänstemän"
där principer och synsätt dokumenterats för uppdelningen mellan styrning/uppdrag
och utförande/produktion. Där anges också organisationsgrundande principer och
organisationsskisser för den nya förvaltningarna. Med utgångspunkt i ramverket
får nämnden och styrelsen själva fastställa detaljorganisationen.
REGLEMENTEN

Kommunjuristen Jan Olsson föredrog det förslag till reglementen som utarbetats.
Anställning av personal

Kommunstyrelsen har förordnat chefer för de nya förvaltningarna (Göran Lindbom
och Mats-Ola Rödén). Rekrytering av övrig administrativ personal ska ske genom
riktad annonsering till den personal inom vårdförvaltningarna som berörs av
omorganisationen. Inga uppsägningar ska ske.
Stationeringsort

Förvaltningsledningarna föreslås stationeras i Visby. Vissa administrativa tjänster
kommer även i fortsättningen att ha arbetsplatser lokalt.
Budget 2002

Fr.o.m. 2003 kommer uppdragsnämnden att tilldelas i princip samtliga medel.
Eftersom nytt styrsystem kommer att införas under 2002 måste budgetmedlen (för
nuvarande tre vårdnämnder) fördelas på ett annat sätt. Den fördelningen föreslås
behandlas senare.
Kommunstyrelsens beslut
• Ledningskontoret får i uppdrag att, till kommunstyrelsens sammanträde i
november, upprätta förslag till hur de tre vårdnämndernas budgetmedel för
2002 ska fördelas mellan de två nya nämnderna.
• Det föreslagna rekryteringsförfarandet godkänns.
• Visby ska vara stationeringsort för de nya förvaltningsledningarna.

forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 18

Ks § 296 forts
Kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
• Förslaget till organisationsstruktur för de nya nämnderna - social- och
omsorgsnämnden och styrelsen för Gotlands vård och omsorg - och
förvaltningarna godkänns.
• Förslagen till reglementen för social- och omsorgsnämnden och styrelsen för
Gotlands vård och omsorg fastställs.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2001-10-18
Ledningskontoret
Lars Petersson
KS 2001/0364-00

Kommunstyrelsen

Ny vårdnämndsorganisation
Uppdraget
Kommunfullmäktige beslöt 01-06-11 att "inriktningen ska vara att från 1 januari
2002 inrätta två nämnder för den verksamhet som nu förvaltas av de tre vårdnämnderna. En nämnd ska ha rollen som befolkningsföreträdare/uppdragsgivare
och den andra ska ha ansvar för utförande/produktion. Förvaltningsorganisationen
ska anpassas till den politiska organisationen och förändringarna ska genomföras
samtidigt". Kommunstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att utse en politisk
styrgrupp samt att utarbeta förslag till ny organisation för vårdnämnderna/förvaltningarna.

Genomförande
Politisk styrgrupp och projektledningsgrupp
Kommunstyrelsen beslöt 01-06-14 utse styrgrupp och projektledningsgrupp. Den
politiska styrgruppen består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott,
ordförandena i vårdnämnderna samt en ledamot från vardera parti som inte innehar ordförandepost eller ingår i arbetsutskottet. Styrgruppen har (t o m september)
sammanträtt två gånger och projektledningsgruppen sju.
Styrgruppens och projektledningsgruppens sammansättning framgår av bilaga
(bilaga 1).
Åtgärdsmål/standards
Projektledningsgruppen har utarbetat åtgärdsplan (01-08-09) med aktivitetslista
som redovisar vilka åtgärder som måste vidtas, när och av vem. Av åtgärdsplanen
framgår att den nya organisationen ska leda till att det politiska uppdraget tydliggörs, att effektiviteten ökar och att det ekonomiska resultatet förbättras. Vidare ska
organisationen medföra ökad samordning och helhetssyn, skapa bättre förutsättningar för kompetensutveckling och personalförsörjning samt öka arbetstrivseln.
I uppdraget ligger att organisationen ska genomföras från 1 januari 2002. Däremot
kommer implementeringen av nytt styrsystem och därmed sammanhängande
utbildningsinsatser huvudsakligen att ske under år 2002. Styrsystemet ska vara i
drift från 1 januari 2003.

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

Den nya organisationen ska inte bli dyrare än den nuvarande utan ska bidra till en
budget i balans.
Åtgärdsplanen bifogas. (bilaga 2)
Ledamöter och ersättare i de nya nämnderna
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 11 oktober föreslagit att kommunfullmäktige ska formellt inrätta de två nya nämnderna samt utse ledamöter och ersättare.
MBL
Ledningskontoret har informerat och genomfört förhandlingar med berörda fackliga organisationer vid fem tillfällen (t o m september). En ytterligare förhandling
rörande organisationen är utsatt till 22 oktober.

Förslag
Tillsättning av tjänster i den nya organisationen
Kommunstyrelsen beslöt 01-09-20 tillförordna Göran Lindbom som chef för
uppdragsförvaltningen och Mats-Ola Rödén som chef för utförarförvaltningen.
Förordnandena avser tiden 2001-10-01 -- 2003-09-30. Uppdraget innebär ansvar
för genomförande och bemanning av den nya organisationen. Fram till årsskiftet,
då nuvarande vårdnämnder/förvaltningar avvecklas, är nämnda personer dessutom
chef för Gotlands södra vårdförvaltning respektive Visby vårdförvaltning.
Av årgärdsplanen framgår att rekrytering av övrig administrativ personal ska ske
efter riktad annonsering till den personal inom vårdförvaltningarna som berörs av
omorganisationen. Avsikten är att dessa personer ska kunna lämna en intresseanmälan och rangordna ett antal alternativa önskemål på motsvarande sätt som
gjordes år 1992 då vårdnämndsorganisationen genomfördes. Inga uppsägningar
ska ske med anledning av omorganisationen men ingen kan på förhand garanteras
en viss befattning. För rekryteringsarbetet svarar förvaltningscheferna med biträde
av arbetsgivarenheten vid ledningskontoret.
Organisation
Projektledningsgruppen anser att det organisationsförslag som ska presenteras för
kommunstyrelsen bör ha karaktären av ett ramverk som tydligt men på ett översiktligt plan beskriver nämndernas och förvaltningarnas roller, ansvar och befogenheter. Det bör ankomma på de två nya nämnderna att fastställa den egna detaljorganisationen och ta ansvar för dess framtida utveckling. Mot bakgrund härav har projektledningsgruppen utarbetat ett dokument "Vårdnämndsorganisationen
- nya roller för både förtroendemän och tjänstemän" (oktober 2001).
Nämnda dokument innehåller (som bilaga) även organisationsskisser för de två
förvaltningarna.
Rolldokumentet bifogas (bilaga 3)
Reglementen
Förslag till reglementen för de nya nämnderna har upprättats. Därav framgår även
förslag till benämning av nämnderna. Uppdragsnämnden föreslås benämnas
"Social- och omsorgsnämnden" och utförarnämnden föreslås heta "styrelsen för
Gotlands vård och omsorg".
Förslag till reglementen bifogas (bilaga 4)

Förvaltningarnas stationeringsort
Visby föreslås bli stationeringsort för de nya förvaltningsledningarna. Projektledningsgruppen kommer att begära tekniska förvaltningens medverkan i arbetet att
finna lämpliga förvaltningslokaler som kan disponeras redan från kommande årsskifte. Vissa administrativa tjänster som socialsekreterare, biståndshandläggare m
fl kommer även fortsättningsvis att ha sina arbetsplatser lokalt och kundnära. Huruvida löneservice och liknande funktioner kan eller bör finnas lokalt, övergångsvis och/eller på sikt, får klaras ut i samband med fastställande av detaljorganisationen. Möjligheterna att förlägga standardiserade stödtjänster utanför Visby ska
närmare undersökas.
Budget för år 2002
De två nya nämnderna kommer att disponera de budgetmedel som tilldelas de tre
vårdnämnderna för år 2002. Från och med 2003 kommer uppdragsnämnden att
tilldelas i princip samtliga dessa medel. Eftersom nytt styrsystem implementeras
först under år 2002 måste för detta år budgetmedlen fördelas på annat sätt. Ledningskontoret föreslås få i uppdrag att lämna förslag till hur denna fördelning ska
göras. Förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen i november och av kommunfullmäktige i december.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Ge ledningskontoret i uppdrag att till styrelsens sammanträde i november inkomma med förslag till hur de tre vårdnämndernas budgetmedel för år 2002 ska fördelas mellan de två nya nämnderna.
Godkänna det föreslagna rekryteringsförfarandet.
Fastställa att Visby ska vara stationeringsort för de nya förvaltningsledningarna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättat förslag till organisationsstruktur för de nya nämnderna och
förvaltningarna.
Godkänna upprättade förslag till reglementen för de nya nämnderna.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Bilaga 1

Politiska styrgruppen:
Hans Klintbom
Eva Nypelius
Lena Celion
Per-Anders Croon
Jan Lundgren
Sonia Landin
Brittis Benzler
Torgny Lihnell
Yngve Andersson
Bror Lindahl
Sven Larsson
Inga-Lill Ringbom
Eric Carlsson

Projektledningsgruppen:
Ann Stenberg
Bo Dahllöf
Claes Kullberg
Göran Lindbom
Lars Petersson
Mats-Ola Rödén

Bilaga 2

Preliminär ÅTGÄRDSPLAN
Ledningskontoret 01-09-08
Genomföra en förändrad vårdnämndorganisation med uppdelning
på två nämnder; en nämnd med roll som befolkningsföreträdare/
uppdragsgivare och en nämnd med ansvar för utförande/produktion. Förvaltningsorganisationen ska anpassas till den politiska
organisationen och genomföras samtidigt (2002-01-01).
Åtgärdsmål
Tillse att nödvändiga åtgärder vidtas för att genomföra en organisation som tydliggör det politiska uppdraget, ökar effektiviteten och förbättrar det ekonomiska
resultatet samt leder till ökad samordning och helhetssyn. Syftet är dessutom att
den nya organisationen ska ge bättre förutsättningar för kompetensutveckling och
personalförsörjning samt öka arbetstrivseln.

Åtgärdsstandards
a) Tidplan
Organisationen skall vara genomförd till 1 januari 2002. Alla förberedelser och
aktiviteter ska vara klara senast 1 december 2001. Se vidare aktivitetslista.
Tiderna i aktivitetslistan bygger på att Kf 2001-06-11 fattar beslut om förändring
av vårdnämndsorganisationen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Implementeringen av nytt styrsystem och därmed sammanhängande utbildningsinsatser kommer att ske under år 2002. Styrsystemet ska vara helt i drift från
2003-01-01.
b) Kostnad
Organisationen ska i huvudsak genomföras av befintlig personal inom ledningskontor och vårdförvaltningar.
Den nya organisationen ska inte bli dyrare än den nuvarande.
c) Samråd
Samtliga berörda ansvariga ska informeras om handlingsplan och aktivitetslista.
Samråd och information med vårdnämnder, kommunstyrelsen, den politiskt tillsatta styrgruppen samt fackliga organisationer ska ske på lämpligt sätt.

Resultatskyldig
Regiondirektör Bo Dahllöf

AKTIVITETSLISTA
Aktivitet

Ansvarig

Klart senast

A

Dokumentera nämndernas/förvaltningarnas åtaganden och roller och beskriva vilka drivkrafter och
förändringar den nya organisationen väntas innebära

BD

01-08-06

B

"Spelregler" för ledigförklarande och tillsättning av
tjänster mm vid de två nya förvaltningarna.
a) förvaltningschefer
b) övrig berörd adm personal
Tidplan, uppgifts- och ansvarsfördelning.

CK

01-06-15

C

Förslag till reglementen

FC ***

01-10-10

D

Förteckna all berörd adm personal" (namn, personnummer, titel, anställningsform o tjänstgöringsgrad)

AS,GL,
MR

Klart

E

Förord för förvaltningschefer

F

Organisationsförslag inkl bemanningsförslag
(tjänster och arbetsuppgifter):
a) uppdragsgivareförvaltningen
b) produktionsförvaltningen

G

Översyn av kod-delar (ansvar, verksamhet, aktivitet,
objekt och projekt) samt omställning av olika
försystem.

H

Information, samverkan, samråd, utbildning mm
- plan för insatser av olika slag
- information till berörd personal
- fackliga organisationer, samverkan, lokalt
, centralt CSK
, MBL-förhandlingar
- information till vårdnämnderna (fortlöpande)
- information/samråd, kommunstyrelsen/politiska styrgruppen

BD

01-09-11
01-10-15

GL/MR
GL/MR
AS, GL,
MR **

01-11-30

CK
AS, GL, MR
FC
GL, MR
BD
BD
AS, GL, MR
BD

augusti
juni-aug
sep-dec
fortlöpande
fortlöpande
vid behov
jun - dec
aug - dec

I

Färdigt förslag till ny organisation

BD

01-10-10

J

Annonsering av tjänster

SG*

nov

K

Tillsättning av tjänster (exkl förvaltningschefer)

SG *

nov-dec

L

Utfärda anställningsavtal, förvaltningschefer
"
, övrig personal

BD
FC

01-09-25

nov-dec

M Lokaler och utrustning; brist/överskott GNVF
Dito
GSVF
Dito
VVF

FC

01-11-30

N

Förslag till omfördelning av budgetmedel

ÅW

01-10-18

O1 Beslut/information i vårdnämnder
Förslag till ny organisation, stationeringsort/er

FC

01-10-17--22

Regelverk för annonsering/tillsättning av tjänster
mm

BD

Ks Au 14/8
KS 23/8

Utseende av (två) förvaltningschefer

BD

KS 20/9

Beslut om ram för ny organisation, förvaltningarnas
stationeringsorter, namn på nämnderna, reglementen

BD

KS Au 18/10
KS 30/10

BD

Kf 26/11

O2 Beslut i KS:

O3 Beslut i Kf
Fastställa ram för ny organisation, val av ledamöter
och ersättare, fastställa reglementen, omfördelning
av budgetmedel för år 2002.

* = i samråd med utsedd förvaltningschef
** = i samråd med KSK
*** = i samråd med kommunjuristen

AS
SG
BD
CK
FC
GL
MR
ÅW

Ann Stenberg
Seija Gottleben
Bo Dahllöf
Claes Kullberg
utsedd förvaltningschef
Göran Lindbom
Mats-Ola Rödén
Åke Wennerberg

(reserv 17/12)

Oktober 2001

Bilaga 3

Vårdnämndsorganisationen - nya roller för
både förtroendemän och tjänstemän.
Bakgrund
Vårdnämnderna tillkom 1993. Gjorda utvärderingar av organisationen har visat
på såväl styrkor som svagheter. Förväntade samordningsvinster har i princip uteblivit. Kommunfullmäktige beslöt år 1999 att samla hälso- och sjukvården på
Gotland i en och samma organisation. För vårdnämnderna innebar detta att primärvård och tandvård fr o m 1 juli 2000 överfördes till den nya hälso- och sjukvårdsnämnden. I samband med denna förändring gav kommunstyrelsen ledningskontoret i uppdrag att se över organisationen för vårdnämnderna.
Efter utredning och seminarier, work-shops mm har kommunfullmäktige (juni
2001) beslutat att de tre vårdnämnderna ska upphöra och att i stället två nämnder
ska inrättas från 1 januari 2002. Den ena nämnden ska ha rollen som befolkningsföreträdare/uppdragsgivare och den andra ansvar för utförande/produktion. Förvaltningsorganisationen ska anpassas till den politiska organisationen och genomföras samtidigt. Kommunstyrelsen har utsett en politisk styrgrupp att leda förändringsarbetet och en projektledningsgrupp, under ledning av regiondirektören, som
ska svara för genomförandet.

Syfte och framtidsvision
Organisationen är ett viktigt verktyg för att omsätta politiska visioner och mål.
Den snabba förändringstakten som präglar vår omvärld kräver en organisationsstruktur som bättre än dagens ger förutsättningar att klara kontinuerliga förändringar. Genom att separera styrning/uppdrag från utförande/produktion bedöms
risken för glapp mellan mål och resurser minskas.
Det övergripande målet med en förändring av organisationen är att förbättra resurshushållningen (effektiviteten) men drivkraften att förändra organisationen
ligger också i att tydliggöra det politiska uppdraget och att uppnå bättre samordning och helhetssyn. Organisationen ska vidare ge bättre förutsättningar för kompetens- och personalförsörjning, öka de anställdas engagemang och skapa förutsättningar för mer stimulerande arbetsförhållanden och därmed ökad arbetsglädje.
Genomförandet av det konkurrensprogram som kommunfullmäktige antagit ska
underlättas och förutsättningarna för ökad mångfald förbättras.
Ökad effektivitet och kundanpassning uppnås genom:
!
!
!

konkurrens och alternativa utförare
renodlade roller för politiker
decentralisering och målstyrning
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Målsättningen med uppdrags/utförarkonceptet innebär att organisationen går
FRÅN
Producentföreträdare
Produktionsansvar
Myndighetsperspektiv
Monopol
Anslagsfinansiering
Budget/planering

TILL
Konsumentföreträdare
Försörjningsansvar
Kundperspektiv
Konkurrens
Intäktsfinansiering
Resultat/uppföljning

Uppdrags-/utförarkonceptet bygger på en långt driven decentralisering som innebär att verksamhetsansvariga och personal självständigt ska få avgöra hur verksamheten ska bedrivas för att nå de mål som den politiska delen av organisationen ställt upp. Med ett tydligt brukarperspektiv bör förvaltningsorganisationen
utformas så att den underlättar en styrning och ledning av de processer som finns
inom ansvarsområdet dvs att den traditionella (vertikala) organisationsstrukturen
tonas ned och att förvaltningen i stället fokuserar på de huvudprocesser (horisontellt perspektiv) som finns i verksamheten.
Målsättningen på sikt ska vara att resultatenheterna självständigt ska sluta avtal
med uppdragsnämnden.
.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens roll
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fastställer de mål som ska vara riktningsgivande för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget och fördelar,
efter övergripande prioriteringar, de ekonomiska ramarna mellan olika verksamhetsområden. Fullmäktige fungerar som den viktigaste plattformen för den politiska debatten.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som leder
och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser
och verksamheter. I praktiken innebär detta att kommunstyrelsen leder arbetet
med att utforma övergripande mål och riktlinjer för kommunens verksamheter
och att följa upp att målen för verksamheten och ekonomin efterlevs. Kommunstyrelsen ska i "ägarrollen" ha direktivrätt gentemot nämnderna.

Uppdragsnämnden
Uppdragsnämnden föreslås benämnas Social- och omsorgsnämnden.
Inledningsvis bedöms antalet ledamöter uppgå till 11 som i vårdnämnderna.
Nämndens fokus kommer att ligga på övergripande mål, styrning och uppföljning. Nämnden fastställer mål för verksamheterna inom ramen för de övergripande inriktningsmål som fastställts av kommunfullmäktige. Eftersom uppdragsnämnden i princip inte har produktionsansvar kan den koncentrera sig på de
grundläggande inriktningsfrågorna och på rollen att företräda gotlänningarna.
Till nämndens uppgifter hör att formulera och utveckla politiken för det goda
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Gotland, den strategiska inriktningen och målen för nämndens ansvarsområde,
besluta om inriktning, omfattning och kvalitet, besluta om finansiering och övergripande struktur. Som ytterst kvalitetsansvarig ska nämnden även trygga en
långsiktig utvecklings- och förbättringsverksamhet inom aktuella verksamhetsområden. På operativ nivå ska nämnden t ex ta fram kravspecifikationer, upphandla tjänster (beställa, avtala och ersätta) samt följa upp och utvärdera verksamheten. Ansvaret för myndighetsutövning/biståndsbedömning (enligt gällande
lagstiftning) ligger på uppdragsnämnden medan utförandet organiseras under
utförarnämnden. Uppdragsnämnden svarar för VAD-frågorna, utförarnämnden för
HUR-frågorna.
Nämnden svarar för att invånarna får den service (vård, omsorg etc) de är i behov
av och dessa tjänster utförs av utförarnämnden eller av privata utförare/organisationer. Uppdragsnämnden ska inte "blanda sig i" själva driften - hur utförandet i
praktiken ska gå till bestämmer utförarnämnden. En viktig uppgift för uppdragsnämnden blir att ha kontakt med invånarna och att utvärdera verksamheten för att
tillse att den verkligen uppfyller de krav som man ställt. Detta kan ske på många
olika sätt t ex genom kontakter med brukarna, i möten med utförarna, genom besök i verksamheter där service och tjänster utförs, genom att följa rapportering
och redovisning. Värderingen av dessa resultat tjänar som underlag för kommande uppdrag åt utförarna.

Uppdragsnämndens arbetsutskott
Uppdragsnämndens myndighetsutövning är till sin karaktär annorlunda än flertalet av de serviceverksamheter kommunen i övrigt bedriver. Inom serviceverksamhet gäller det att ge människor den service de behöver och vill ha medan myndighetsutövning däremot handlar om att tillämpa gällande lagstiftning. Rättssäkerhet
och likhet inför lagen måste gälla - alla ska kunna vara säkra på att behandlas lika
- oberoende av organisation eller styrmodell. Med myndighetsutövning avses i
formell mening alla de tillfällen kommunen beslutar om rättighet, skyldighet eller
förmån för kommuninvånare då besluten är överklagningsbara. Uppdragsnämnden svarar för riktlinjer och en rättssäker myndighetsutövning.
Vanligen är det arbetsutskottet som på nämndens uppdrag beslutar i individärenden och därmed i praktiken svarar för myndighetsutövningen. Utförandet kan i
praktiken delegeras till kommunal utförare.

Uppdragsnämndens förvaltning
Förvaltningschefen kan sägas få rollen som "coach" åt nämnden och vara den
person som engagerar, stimulerar och med sin sakkunskap medverkar till att ledamöterna vidtar rätt åtgärder/fattar kloka beslut.
Förvaltningen ska arbeta med strategisk planering och utveckling, biträda nämnden med uppdragsformuleringar (ekonomi, avtal, uppföljning mm) och svara för
nämndens kanslifunktioner. Förvaltningen väntas ha en relativt liten administrativ
"beställarstab" med kvalificerad kompetens och sakkunskap inom berörda verksamhetsområden. Förutom kansli och stab svarar förvaltningen även för en ändamålsenlig organisation för biståndshandläggarna. Förvaltningen har inget linjärt samband med utförarorganisationen varför de ledande tjänstemännen på förvaltningen inte är chefer för personalen i den utförande/producerande delen av
organisationen.
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Inledningsvis kommer förvaltningen att arbeta med upphandlingsprocessen, utarbeta förslag till upphandlingsstrategi, ersättningsprinciper, måldokument, kvalitetsinstrument, förfrågningsunderlag mm. När styrsystemet implementerats kommer förvaltningen att arbeta med upphandlingar på ett planmässigt och affärsmässigt sätt. Förvaltningen har även nämndens uppdrag att arbeta med styrning och
uppföljning. Nämnd/förvaltning har en nära dialog med utförarna och med brukarna och dess organisationer. Upphandlingsprocessen kommer erfarenhetsmässigt att kräva mycket tid varför arbetet måste genomföras successivt.

Utförarnämnden
Styrelsen för Gotlands vård och omsorg föreslås bli benämningen för utförarnämnden. Antalet ledamöter i nämnden beräknas inledningsvis uppgå till 11. På
sikt bedöms antalet kunna reduceras till 5-9.
Denna nämnd är "producentföreträdare" och får det övergripande ansvaret för
samtliga kommunala tjänsteproducerande verksamheter inom äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg samt LSS. Nämnden har ansvar för de
uppgifter som en kommunal nämnd traditionellt har t ex personal- och arbetsmiljöansvar, ansvar för att resurserna utnyttjas effektivt, ansvar för övergripande
ledning och planering, för kompetensförsörjning och kvalitetssäkring, för
utarbetande av riktlinjer och anvisningar, fastställande av verksamhetsplaner,
utvärdering etc. Verksamhetsidé, organisationsstruktur och ledarskap är viktiga
förutsättningar för att uppnå en effektiv organisation. Kvalitetssäkring, kundfokus
och metodutveckling är villkor för kvalitet i tjänsterna. Nämnden får sina uppdrag
efter anbudsprövning i konkurrens med andra utförare/organisationer. Nämndens
utförarenheter erhåller alltså ingen driftbudget på traditionellt sätt utan blir
huvudsakligen intäktsfinansierade. I princip kan man säga att utförarnämndens
budget är summan av de beställningar man får inför det kommande budgetåret.
Det stora flertalet av de anställda inom den nuvarande vårdnämndsorganisationen
kommer att tillhöra utförarnämnden. Nämnden kan besluta om verksamheten ska
organiseras i produktionsområden el motsv. Utförarnämnden svarar för HURfrågorna.
Mot bakgrund av nämndens roll och uppdrag är det inte självklart att det kommer
att finnas ett traditionellt arbetsutskott. Nämnden kan i stället komma att välja
andra former för ärendeberedning mm.

Utförarnämndens förvaltning
Om förvaltningschefen för uppdragsförvaltningen kommer att ha rollen som
"coach" åt sin nämnd kan man omvänt säga att på utförarsidan det är nämnden
som blir "coach" åt förvaltningschefen.
Förvaltningen biträder nämnden med de uppgifter nämnden svarar för. Förvaltningen kommer, åtminstone under de första åren, att ge specialiststöd till utförarenheterna i utarbetandet av anbud. Detta gäller även kvalitetsutveckling/-säkring,
metodutveckling, kostnadsanalyser, effektiviseringsåtgärder, uppföljning och
utvärdering mm. Förvaltningen svarar för huvudprocesserna men kan välja att
upphandla stödprocesser av andra utförare.
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Resultatenheterna
Kommunen har och kommer att ha en starkt decentraliserad organisation och resultatenheterna ska vara självständiga med eget ekonomiskt ansvar. Ramar i form
av mål, uppdrag och ersättningssystem ska vara tydliga. Handlingsfriheten ska
vara stor. Avtal ska på sikt slutas på resultatenhetsnivå. Vissa enheter kommer att
vara konkurrensutsatta. Ökat ansvar och ökad handlingsfrihet för de anställda
väntas leda till högre kvalitet i verksamheten, sannolikt även ökat engagemang
och ökad trivsel. Organisationen innebär renodlade och stärkta roller för verksamhetsansvariga och personal vad avser produktion/utförande. Enheterna intäktsfinansieras.

Ansvars-/uppgiftsfördelning
Det är synnerligen viktigt att det finns en dialog mellan nämnderna och förvaltningarna. Gemensamt bör de utveckla och organisera någon form av utvecklingsforum där framtids- och utvecklingsfrågor kan diskuteras och fördjupas. Principiellt kan ansvar och uppgifter fördelas enligt följande:

Uppdragsorganisationen

Utförarorganisationen

Politisk kompetens

Professionell kompetens

Politisk debatt, väljar- och medborgarintresse, legitimitet

Brukar- (kund- patient-) intresse, service

Befolkningsansvar, medborgarfokus

Individuellt ansvar, brukarfokus

Lagstadgat ansvar att tillhandahålla angiÄrendehandläggning och myndighetsutven service, vård och omsorg. Ärendehand- övning enligt lagstiftning och på delegation
läggning och myndighetsutövning enligt
inom IFO.
lagstiftning. Generella normer och regler
för olika typer av bistånd där nivån ej
regleras i lag
Planer, prognoser, omvärldsbevakning och
analyser

Metodutveckling, forskning och utveckling

Målgrupper, behovs- och konsumtionsstudier, prioriteringar

Redovisning av brukargruppers behov och
önskad utveckling

Ange ambitionsnivåer, mål, "standards"
dvs kvalitetsnivå på tjänster

Effektiv organisation (personalpolitik,
ledningsfrågor, intern service, ekonomi)

Dialog, förhandling, upphandling, avtal,
val av producent

Är och vill vara producent (intäktsfinansierad, ersättning efter vad man gjort)

Uppföljning i förhållande till avtal och
befolkningsansvar

Uppföljning av den egna organisation- ens
produktivitet och bistå uppdragsnämnden
med underlag för konsumtionsstudier

Dialog med olika producenter och andra
finansiärer

Samarbeta eller konkurrera med andra
producenter
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Organisationsgrundande principer för Social- och omsorgsnämnden
Styra genom uppdrag
VAD-frågorna är uppdragsgivarens fokus

Stärkt politikerroll vad avser
- styrning
- beställning
- uppföljning
- utvärdering

Uppdragsförhållande till utförarnämnden
Kunna välja uppdragstagare/utförare (externa eller interna)
Affärsmässighet och konkurrensutsättning
Liten stabsorganisation
Principskiss av förvaltningsorganisationen framgår av bilaga 1.

Organisationsgrundande principer för Styrelsen för
Gotlands vård och omsorg
HUR-frågorna är utförarens fokus

Stärkt roll för verksamhetsansvariga vad avser
- utförande/produktion

Processorienterat arbetssätt
Långtgående decentralisering
- lokalt perspektiv
- närhet, samverkan, delaktighet, ansvar
- alternativa former
- överblickbarhet
- organisatorisk integrering
- flexibilitet
- individuellt ansvar
- brukarfokus
- självständiga utförarenheter med eget ekonomiskt ansvar

Affärsmässighet, konkurrensutsatt
Intäktsfinansiering
Principskiss av förvaltningsorganisationen framgår av bilaga 2.
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Genomförandefasen
Kommunfullmäktiges beslut innebär att den nya organisationen genomförs från 1
januari 2002 men att implementeringen av nytt styrsystem sker under år 2002 för
att tas i drift från 1 januari 2003. Även om styrsystemet införs och tillämpas successivt är det angeläget att uppdragsnämnden under 2002 får genomslag för nya
ersättningsmodeller och påbörjar upphandlingsförfarandet så att ekonomiska
drivkrafter kan åstadkommas redan första året. Rättssäkerheten i myndighetsutövningen är en annan viktig angelägenhet. Viktiga uppgifter för utförarorganisationen inledningsvis är uppbyggnaden av organisationen, ledarskapsfrågor, arbetsmiljö- och personalfrågor.
De åtgärder som måste vidtas före år 2002 framgår närmare av upprättad åtgärdsplan (2001-08-09).
Under år 2002 krävs omfattande utbildningsinsatser både för förtroendevalda och
tjänstemän på såväl uppdrags- som utförarsidan. Det är angeläget att dessa insatser planeras och genomförs så snart det är praktiskt genomförbart. En plan för
organisationens genomförande ska upprättas.
Det förändrade styrsystemet kommer sannolikt att kräva ett bättre uppföljningssystem än dagens, både vad avser kvalitetsmässig och ekonomisk verksamhetsuppföljning. Denna fråga måste närmare utredas.
Projektledningsgruppen avvecklas inte vid årsskiftet utan följer arbetet in på
nästkommande år. Den politiska styrgruppen avvecklas från kommande årsskifte
då de nya nämnderna tillträder.
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Uppdragsnämndens förvaltning/stab
Chef
♦Chef handläggare – Borådsfunktion
♦Utvecklingsledare – IFO
♦Utvecklingsledare – Äldreomsorg
♦Utvecklingsledare – Omsorg om
funktionshindrade
♦MAS
♦Ekonomi/finans
♦Upphandling – Avtal
♦Fysisk planering – Generella utredn
♦Nämndkansli – Sekreterare –Diarium Arkiv – Information

Handläggarenhet
- Handläggare SoL
- Handläggare LSS
(ca 25 medarbetare)

Chef

IFO
Gotland

Stab
PA, EA, Kvalitet, Uppföljning, Anbud,
Information, Sekreteriat, Registrator

Kansli
Löne- och Ekonomiservice
Avgiftshandläggning och krav

Äldreomsorg Äldreomsorg
Gotland

Omsorg om Funktionshindrade
Gotland

Daglig Verksamhet
Rehabilitering Äldre- och Handikappomsorg
Gotland

Bilaga 4
Reglemente för Social- och omsorgsnämnd

Verksamhetsområde
1 § Social- och omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens
myndighetsutövningsuppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i annan lag
om socialnämnd samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS),
med undantag av faktiskt tillhandahållande av insatser enligt 9 § punkt 1
sistnämnda lag, vilket åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nämnden utövar också ledningen av sådan hälso- och sjukvård som ankommer
på kommun enligt bestämmelserna i 18, 18 a-c §§ hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), med undantag av hemsjukvård enligt 18 § 2 stycket, för vilket hälso- och
sjukvårdsnämnden ansvarar.
Nämnden ansvarar också för att bestämmelserna i 24 § HSL följs då nämndens
hälso- och sjukvårdsansvar inte omfattar läkarinsatser.
Nämnden skall också ansvara för yttranden och den yttre tillsynen enligt
alkohollagen och kommunens yttranden enligt hemvärnsförordningen
Nämnden ansvarar för att de beredskapsförberedelser vidtas som behövs för
verksamheten under höjd beredskap.
Verksamhetens innehåll
2 § Social- och omsorgsnämnden skall
- ha ansvar för att de av kommunfullmäktige fastställda målen för nämndens
verksamhet uppnås och att de ekonomiska ramarna hålls varför nämnden skall
fördela verksamhetsmedel mellan de olika verksamhetsområdena genom att
fastställa en internbudget med effektmål för nämndens verksamhet (inom de av
kommunfullmäktige fastställda målen och budget)
- till kommunfullmäktige bereda och framlägga förslag till övergripande regler
och riktlinjer för nämndens verksamhet inklusive förslag till budget och förslag
till taxor och avgifter. Häri ingår att utarbeta och kontinuerligt se över
övergripande planer och måldokument för verksamheten
- i egenskap av centralt organ för kommunens socialtjänst hålla sig väl förtrogen
med utvecklingen inom nämndens verksamhetsområden och ansvara för
planläggning, samordning, utveckling och effektivisering av socialtjänsten i
kommunen enligt socialtjänstlagen. Nämnden har i denna roll det yttersta
ansvaret för verksamhetens kvalitet och att det skapas ett effektivt system med
tydliga funktioner för uppföljnings-, utvecklings- och förbättringsverksamhet för
kvalitetsförbättring. Inom nämndens verksamhetsområden skall därför ständigt
bedrivas ett uppföljnings- och kvalitetssäkringsarbete vilket innefattar
framtagandet av nyckeltal, statistik, enkäter samt modeller för kvalitetsarbetet
- upprätta bedömningar av behovet av hemtjänst samt vård och omsorg i övrigt
inom nämndens ansvarsområde och verka för ett bra och allsidigt utbud inom
kommunen
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- besluta i ärenden som enligt socialtjänstlagen, annan lag eller författning eller
som i övrigt ankommer på socialnämnd och som avser vård eller någon annan
åtgärd beträffande enskild person och som inte har ålagts annan nämnd
- kunna ge riktat stöd till inrättningar, organisationer och enskilda eller grupper
av enskilda, vilka är verksamma inom nämndens ansvarsområde
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan,
organisationer, föreningar och enskilda utveckla verksamheten inom Social- och
omsorgsnämnden
- se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreskrifter som finns i lag eller
förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser
i detta reglemente
- regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret
- verka för samarbete sker mellan nämndens verksamhetsområden och med andra
förvaltningar och myndigheter inom och utom kommunen
- verka för att den anställda personalen genom fortbildning och andra åtgärder ges
tillfälle till personlig utveckling samt utveckling av den egna kompetensen
- informera om nämndens verksamhetsområde
- lämna den information som kommunstyrelsen begär
3 § Social- och omsorgsnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda
bemyndigande
1. med den begränsning av vad som är föreskrivet i lag eller fastställt av
kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran,
som hänför sig till nämndens förvaltningsområde,
2. om icke kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra
kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens
förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal, samt
3. besluta om sådan avvikelse från av kommunfullmäktige fastställda taxor och
avgifter, som i det enskilda fallet kan anses påkallad med hänsyn till särskilda
omständigheter.
Organisation
4 § Social- och omsorgsnämnden som har rollen som
befolkningsföreträdare/uppdragsgivare utan eget produktionsansvar men svarar
för att invånarna får den service de är i behov av utifrån kommunfullmäktige
tilldelade resurser.
Inom nämndområdet ansvarar Social- och omsorgsnämnden för att det utifrån
tilldelade resurser finns en ändamålsenlig organisation vars arbetsuppgifter och
verksamhetsområden reglerats genom nämndens anvisningar.
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Social- och omsorgsnämndens arbetsformer kan vara öppna möten med
allmänheten i en eller flera specifika frågor, temamöten inom nämnden,
seminarier, beslutsammanträden eller annan form som nämnden finner vara
lämplig. Nämnden skall verka för en fortlöpande dialog med medborgarna så att
de av kommunfullmäktige fastställda målen för nämnden uppnås.
Nämnden har rätt att hålla öppna nämndsammanträden. Nämndens beslut om att
hålla öppna nämndsammanträden måste vara enhälligt.
Nämnden utfärdar de instruktioner för arbetet inom förvaltningen, som erfordras
utöver detta reglemente och kommunfullmäktiges beslut.
Nämnden skall besluta om vilka öppettider som skall gälla för allmänhetens
tillgång till nämndens verksamheter.
Övriga uppgifter
5 § Social- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen för de register som nämnden för i sin verksamhet och den
behandling av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.
Social- och omsorgsnämnden är arkivansvarig enligt lag och särskilt reglemente.
Sammansättning
6 § Social- och omsorgsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare valda
av kommunfullmäktige. Valet förrättas före utgången av december det år då
allmänna val till fullmäktige ägt rum och gäller fr.o.m. den 1 januari året därpå.
Ersättarnas tjänstgöring
7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte få sin
mening antecknad i protokollet.
8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv
i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har
påverkat styrkebalansen mellan partierna.
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Inkallande av ersättare
9 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till nämndens kansli som kallar ersättare.
Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
10 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare
för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden
11 § Social- och omsorgsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden
bestämmer.
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall
den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Justering av protokoll
13 § Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Social- och omsorgsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar
den.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt.
Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställs för justeringen av
protokollet.
Delgivning
15 § Delgivning med Social- och omsorgsnämnden sker med ordföranden,
förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av Social- och
omsorgsnämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne
vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer Social- och omsorgsnämnden vem som skall underteckna
handlingar.
Utskott
17 § Inom Social- och omsorgsnämnden skall finnas ett arbetsutskott.
18 § Social- och omsorgsnämndens ordförande är tillika ordförande i utskottet.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
19 § Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av Social- och omsorgsnämndens
vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt
val, skall fyllnadsval snarast förrättas.
20 § Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer.
Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när
minst tre ledamöter begär det.
Vad som i detta reglemente stadgas i § 7 st 1-4 samt §§ 8-15 skall i tillämpliga
delar gälla för utskottet.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut och protokollsregler gäller vad
som föreskrivs för nämnd i kommunallagen.
21 § De ärenden som skall avgöras av Social- och omsorgsnämnden i dess helhet
skall beredas av utskottet om beredning behövs.
Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.
Information och samråd
22 § Från kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, beredningar och
tjänstemän får Social- och omsorgsnämnden infordra de yttranden och
upplysningar samt kalla förtroendevald, anställd eller särskilt sakkunnig för att få
upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter.
23 § Social- och omsorgsnämnden bör samråda med övriga kommunala nämnder,
andra myndigheter och med enskilda organisationer, som berörs av nämndens
verksamhetsområde.
Närvarorätt
24 § Vid Social- och omsorgsnämndens och dess utskotts sammanträden får, i
den mån ej nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens chefstjänstemän
eller annan föredragande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i
ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde.
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Åligganden för nämndens ordförande
25 § Det åligger Social- och omsorgsnämndens ordförande att
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor främja samverkan mellan nämnden och övriga nämnder samt företräda
Social- och omsorgsnämnden med rätt att sätta annan i sitt ställe vid överläggning
och sammanträde med myndighet, företag och enskilda
26 § I övrigt gäller vad i 6 kap kommunallagen är föreskrivet om nämnder.
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Reglemente för Styrelsen för Gotlands vård och omsorg
Verksamhetsområde
1 § Styrelsen för Gotlands vård och omsorgs ansvarsområden och uppgifter
regleras i detta reglemente.
Styrelsen för Gotlands vård och omsorgs ansvar
2 § Styrelsen för Gotlands vård och omsorg ansvarar för att tillhandahålla
kommunal produktion av tjänster i den omfattning som efterfrågas av kommunens
Social- och omsorgsnämnd inom socialtjänst, annan verksamhet som enligt lag
åvilar socialnämnd, verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, (LSS), kommunal hälso- och sjukvård enligt bestämmelserna i
18, 18 a-c §§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL), med undantag av hemsjukvård
enligt 18 § 2 stycket samt 24 § HSL. Dessutom skall styrelsen tillhandahålla
tjänsteproduktion för efterfrågan på yttranden och yttre tillsyn enligt alkohollagen
och kommunens yttranden enligt hemvärnsförordningen.
Styrelsen för Gotlands vård och omsorgs uppgifter
3 § Styrelsen för Gotlands vård och omsorg har följande uppgifter:
- fastställa intern budget och godkänna verksamhetsprogram för de verksamheter
som styrelsen driver
- besluta om större förändringar i verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet utifrån Social- och omsorgsnämndens beställningar
- alltid avge anbud på Social- och omsorgsnämndens förfrågningsunderlag
- fortlöpande följa upp verksamheterna, ta initiativ och föreslå åtgärder för att
verksamheterna ska utvecklas och uppnå förväntat resultat
- hålla sig väl förtrogen med utvecklingen inom styrelsens verksamhetsområden
och svara för planläggning, samordning, effektivisering och metodutveckling av
verksamheten. Styrelsen skall därför ha en uppföljning och kvalitetssäkring av
styrelsens verksamhetsområden, utifrån Social- och omsorgsnämndens
beställningar
- se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreskrifter som finns i lag eller
förordning, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, bestämmelserna i
detta reglemente och i överensstämmelse med träffade överenskommelser med
Social- och omsorgsnämnden.
Styrelsen för Gotlands vård och omsorg ansvarar för att de av kommunfullmäktige
fastställda målen för styrelsen uppnås.
Styrelsen för Gotlands vård och omsorg skall informera kommunfullmäktige om
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.
Styrelsen för Gotlands vård och omsorg skall även
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- som arbetsmiljöansvarig för den anställda personalen verka för att denna genom
fortbildning och andra åtgärder ges tillfälle till personlig utveckling samt
utveckling av den egna kompetensen
- informera om Styrelsen för Gotlands vård och omsorgs verksamhetsområde
- lämna den information som kommunstyrelsen begär
4 § Styrelsen för Gotlands vård och omsorg får utan kommunfullmäktiges
särskilda bemyndigande
1. med den begränsning av vad som är föreskrivet i lag eller fastställt av
kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran,
som hänför sig till nämndens förvaltningsområde,
2. om icke kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra
kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens
förvaltningsområde, med rätt att på kommunens vägnar träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och
sluta annat avtal, samt
Organisation
5 § Styrelsen för Gotlands vård och omsorg har rollen som
producentföreträdare/utförare utan eget myndighetsutövningsansvar men svarar för
att invånarna får den service de är i behov av utifrån beställda uppdrag ifrån
Social- och omsorgsnämnden.
Styrelsen för Gotlands vård och omsorg ansvarar för att det utifrån erhållna
uppdragsintäkter finns en ändamålsenlig organisation vars arbetsuppgifter och
verksamhetsområden reglerats genom styrelsens instruktioner och anvisningar.
Målet skall vara att skapa en organisation med en verksamhetsidé,
organisationsstruktur och ledarskap som uppnår en effektiv verksamhet baserad på
självständiga resultatenheter med enhetschefer som har ett totalansvar för
verksamhet, personal och ekonomi. Styrelsen för Gotlands vård och omsorg har ett
stort ansvar för att en effektiv organisation skapas och skall därför ha som sin
viktigaste uppgift att stödja förvaltningschefen i dennes arbete, främja ett bra
ledarskap och en god personalpolitik.
Styrelsen för Gotlands vård och omsorg har rätt att hålla öppna
nämndsammanträden. Styrelsens beslut om att hålla öppna nämndsammanträden
måste vara enhälligt.
Styrelsen för Gotlands vård och omsorgs arbetsformer kan vara öppna möten med
allmänheten i en eller flera specifika frågor, temamöten inom styrelsen, seminarier,
beslutsammanträden eller annan form som styrelsen finner vara lämplig. Styrelsen
skall verka för en fortlöpande dialog med medborgarna så att de av styrelsen
fastställda målen för verksamheten uppnås.
Övriga uppgifter
6 § Styrelsen för Gotlands vård och omsorg är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen för de register som styrelsen för i sin verksamhet och den
behandling av personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet.
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Bilaga 4
Styrelsen för Gotlands vård och omsorg är arkivansvarig enligt lag och särskilt
reglemente.
Sammansättning
7 § Styrelsen för Gotlands vård och omsorg består av 11 ledamöter och 11
ersättare valda av kommunfullmäktige. Valet förrättas före utgången av december
det år då allmänna val till fullmäktige ägt rum och gäller fr.o.m. den 1 januari året
därpå.
Ersättarnas tjänstgöring
8 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte få sin
mening antecknad i protokollet.
9 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.
Inkallande av ersättare
10 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till styrelsens kansli som kallar ersättare.
Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
11 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden
12 § Styrelsen för Gotlands vård och omsorg sammanträder på dag och tid som
styrelsen bestämmer.
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13 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas
kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall
den till åldern äldste ledamoten göra detta.
Justering av protokoll
14 § Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Styrelsen för Gotlands vård och omsorg kan besluta att en paragraf i protokollet
skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen
justerar den.
Reservation
15 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen skall ledamoten göra det skriftligt.
Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställs för justeringen av
protokollet.
Delgivning
16 § Delgivning med Styrelsen för Gotlands vård och omsorg sker med
ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen bestämmer.
Undertecknande av handlingar
17 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av Styrelsen för
Gotlands vård och omsorg skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
denne vice ordförande och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.
Uppdragsavtal som ingås med Social- och omsorgsstyrelsen skall undertecknas
enligt styrelsens anvisningar av resultatansvarig verksamhetschef.
I övrigt bestämmer Styrelsen för Gotlands vård och omsorg vem som skall
underteckna handlingar.
Utskott och andra nämndberedningar
18 § Om Styrelsen för Gotlands vård och omsorg finner att det är lämpligt, kan
styrelsen inrätta utskott för att fatta beslut i eller bereda ärenden som ankommer på
styrelsen, eller tillsätta andra former av nämndberedningar.
Styrelsen bestämmer antalet ledamöter och ersättare i utskott, andra
nämndberedningar och dess uppgifter.
19 § Styrelsen för Gotlands vård och omsorg väljer för den tid styrelsen
bestämmer bland utskottets ledamöter ordförande och vice ordförande. I andra
nämndberedningar utses ordförande och vice ordförande.
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att om ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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20 § Styrelsen för Gotlands vård och omsorg avgör om ersättare får närvara vid
utskotts eller andra nämndberedningars sammanträden. Närvarande ersättare har
yttranderätt och rätt att få sin mening antecknad i protokollet även om denne inte
tjänstgör.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen vid valet bestämda
ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt
val, skall fyllnadsval snarast förrättas. Avgår en ledamot eller en ersättare i annan
nämndberedning skall ny ledamot utses.
21 § Utskott och andra nämndberedningar bestämmer dag och tid för
sammanträde. Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det
behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet och andra nämndberedningar får handlägga ärenden bara när mer än
hälften av ledamöterna är närvarande.
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut och protokollsregler gäller vad
som föreskrivs för nämnd i kommunallagen.
22 § De ärenden som skall avgöras av Styrelsen för Gotlands vård och omsorg i
dess helhet skall beredas av utskott eller annan nämndberedning om beredning
behövs.
Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskott eller
annan nämndberedning.
När ärendet beretts skall läggas fram förslag till beslut.
Information och samråd
23 § Från kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, beredningar och
tjänstemän får Styrelsen för Gotlands vård och omsorg infordra de yttranden och
upplysningar samt kalla förtroendevald, anställd eller särskilt sakkunnig för att få
upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.
24 § Styrelsen för Gotlands vård och omsorg bör samråda med övriga kommunala
nämnder, andra myndigheter och med enskilda organisationer, som berörs av
styrelsens verksamhetsområde.
Närvarorätt
25 § Vid Styrelsen för Gotlands vård och omsorgs och dess utskotts sammanträden
får, i den mån ej styrelsen för särskilt fall beslutar annat, styrelsens
chefstjänstemän eller annan föredragande vara närvarande med rätt att delta i
överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Åligganden för styrelsens ordförande
26 § Det åligger Styrelsen för Gotlands vård och omsorgs ordförande att
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för styrelsens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor främja samverkan mellan styrelsen och övriga nämnder samt företräda
Styrelsen för Gotlands vård och omsorg med rätt att sätta annan i sitt ställe vid
överläggning och sammanträde med myndighet, företag och enskilda
27 § I övrigt gäller vad i 6 kap kommunallagen är föreskrivet om nämnder.
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Gotlands kommun
Kommunstyrelsen

Förhandlingsprotokoll
2001-10-22

Parter

Gotlands kommun genom kommunstyrelsen och Kommunal
Gotland, SKTF, SACO och Vårdförbundet

Närvarande

För kommunen: Bo Dahllöf (ordf), Mats-Ola Rödén och Lars Petersson
För Kommunal Gotland: Brittmarie Sigrén och Margareta Palmedal
För SKTF: Curt Nicklasson och Jan Rehn
För SACO: Anna Sundin
För Vårdförbundet: Karin Kinnander

Tid och
plats

Ledningskontoret, 2001-10-22 kl 15.00-16.50

Justerare

Ordföranden jämte Brittmarie Sigrén, Curt Nicklasson, Anna Sundin och
Karin Kinnander

Förhandling enligt § 11 MBL
§1

Vårdnämndsorganisationen
Ordföranden informerade om ledningskontorets förslag till kommunstyrelsen angående spelregler för tjänstetillsättningar, övergripande organisation och stationeringsort för förvaltningsledningarna.
stationering
På fråga från SACO meddelade arbetsgivarparten att de administratörer
som nu arbetar utanför Visby med standardiserade stödtjänster, t ex löneservice, inledningsvis kommer att arbeta kvar på samma arbetsplatser.
Den framtida lokaliseringen av dessa tjänster kommer att avgöras av de
nya förvaltningarna. Arbetsgivarparten ansåg att de nya PA- och lönesystem som är under utveckling sannolikt också kan få viss betydelse i
sammanhanget.
rekrytering
Arbetsgivarparten informerade om att aktuella tjänster kommer att internannonseras från 31 oktober och att tiden för intresseanmälan blir ca en
vecka för arbetsledande tjänster och två veckor för övriga tjänster. Målsättningen är att samtliga sökande ska ha fått besked senast 20 november.
rolldokument
Ordföranden gick igenom, förtydligade och besvarade frågor rörande det
s k rolldokumentet (oktober 2001) och de övergripande organisationsskisser som finns som bilaga till dokumentet.
reglementen
Förslag till reglementen för nämnderna, som ska finnas som bilaga 4 till
ledningskontorets skrivelse till kommunstyrelsen, fanns ej tillgängliga vid
sammanträdet. Förslag till reglementen behandlades av kommunstyrelsens
arbetsutskott 18 oktober och beredningen innebar att vissa justeringar
skulle göras. Ny version hade inte färdigställts till dagens datum. Över-

enskommelse träffades om att ledningskontoret ska sända förslagen till
berörda organisationer via e-mail tisdag 22 oktober och att ev synpunkter
framförs via e-mail eller telefon till Bo Dahllöf eller Lars Petersson senast
fredag 26 oktober. Synpunkternas art och omfång får avgöra om de närvarande ska kallas till nytt möte i just denna fråga.
information och utbildning
Betonades vikten av informations- och utbildningsinsatser. Denna fråga
ska behandlas ingående vid nästkommande möte.
Tidplanen
Ordföranden informerade om att arbetet i stort följer aktivitetslistan och
tidplanen.
§2

Västerby behandlingscenter
Ledningskontorets PM 2001-10-17 ang Västerby behandlingscenters
framtida organisation utdelades vid mötets början.
Ordföranden informerade om ledningskontorets uppdrag och menade att
chefsfrågan, Västerbys framtida organisation samt VBC:s planer på att
starta narkomanvårdsprojekt är frågor som snabbt måste få en lösning.
Avsikten är att kommunstyrelsen 30 oktober ska ta ställning till förslagen.
Arbetstagarparten hade inga invändningar mot de förslag som framgår av
ledningskontorets PM.
Ledningskontoret undersöker möjligheten att inom Gotlands kommun
finna lämplig person som kan tillförordnas som chef för Västerby under
en övergångstid.
Ordföranden informerade om att han personligen kommer att besöka
Västerby och träffa personalen på kvällen 29 oktober.

§3

Kommande möte
Nästa överläggning äger rum onsdag 28 november 9-11.

§4

Förhandlingarna förklarades avslutade.

Vid protokollet

Lars Petersson
Justeras

Bo Dahllöf
Gotlands kommun

Brittmarie Sigrén
Kommunal Gotland

Curt Nicklasson
SKTF

Karin Kinnander
Vårdförbundet

Anna Sundin
SACO

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 7

2001 11 26

Organisation m m för kollektivtrafik, färdtjänst
och sjukresor
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 10 30, § 276

•

Övriga handlingar se ärende 8

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 276
Au § 237

Organisation m.m. för kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och
skolskjutsar.
KS 2001/0102-53
- Samreseutredningen "Samverkan i kollektivtrafik och samhällsbetalda resor i Gotlands kommun"
- Tekniska nämnden 2001-01-31, § 2 och 2001-03-28, § 57 (organisation m.m.) och 2001-06-27,
§ 129 (taxor)
- Övrigt material enligt ledningskontorets sammanställning 2001-09-18

Tekniska nämnden har med utgångspunkt i den s.k. Samreseutredningens förslag
föreslagit att ansvaret för färdtjänst, sjukresor och beställningscentral ska
överföras till tekniska nämnden under förutsättning att dels erforderliga medel
tillförs nämnden, dels samreseutredningens förslag i dess helhet antas av
kommunfullmäktige. Genomförandet föreslogs ske fr.o.m. 1 oktober 2001
förutsatt att de faktiska kostnaderna täcktes och medel för en temporär resursförstärkning anslogs. I Samreseutredningens förslag ligger att ansvaret för
skolskjutsarna också ska överföras till tekniska nämnden men det har bedömts
kunna genomföras först senare, även om den gemensamma planeringen ska
utökas. Hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdnämnderna har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Förvaltningen av färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor (med undantag för
resor i region- och rikssjukvård som åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden) ska
åvila tekniska nämnden fr.o.m. 1 januari 2002. Omdisponering av erforderliga
medel mellan berörda nämnder och tekniska nämnden ska göras i budget för
2002.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att i konsekvens med beslutet göra erforderliga
ändringar i reglementena för berörda nämnder. Beslutet ska anmälas till
kommunfullmäktige.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 8

2001 11 26

Taxor m.m. för kollektivtrafik, färdtjänst och
sjukresor
Innehåll
• Kommunstyrelsen 2001 10 30, § 277
• Sammanställning över övriga handlingar
• Gällande reglementen

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 18

Ks § 277
Au § 256

Taxor m.m. kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor
KS 2001/0102-53
- "Samverkan i kollektivtrafik och samhällsbetalda resor i Gotlands kommun"
- Tekniska nämnden 2001-01-31, § 2 och 2001-03-28, § 57 (organisation m.m.) och 2001-06-27,
§ 129 (taxor)
- Övrigt material enligt ledningskontorets sammanställning 2001-09-18
- Arbetsutskottet har tidigare (2001-10-01--03 och 05) behandlat tekniska nämndens förslag om
organisation för de samhällsbetalda resorna (den s.k. Samreseutredningens förslag) och bordlagt
frågan om taxe- m.fl. regelförändringar.
BAKGRUND

Utredningen om samverkan i kollektivtrafik och samhällsbetalda resor på Gotland har
framlagt förslag som innebär att kollektivtrafiken samordnas och resmöjligheterna på
Gotland förbättras genom att de kollektiva samhällsfinansierade transportresurserna
samnyttjas (kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar). Förslaget innebär
utökad trafik och ökat kommunalt åtagande. Finansieringen sker genom omfördelning
mellan olika trafikslag, rationaliseringar, höjd taxa och tillskott av medel. Till grund för
förslaget ligger också förändrad lagstiftning: lagen om färdtjänst (1997:736) och lagen om ansvar för viss kollektiv
persontrafik (1997:734). Färdtjänst betraktas nu som en transportform (och inte en form av bistånd enligt socialtjänstlagen).

Kortfattat har utredningens syften varit följande:
!
!
!
!

Öka tillgängligheten i kollektivtrafiken för funktionshindrade.
Minska kostnaderna för färdtjänst och sjukresor genom ökat resande i linjetrafiken.
Bättre samordning av offentligt betalda resor.
Att få mera trafik för de pengar som finns och att det totala trafikutbudet kommer flera
kommuninvånare tillgodo.

TEKNISKA NÄMNDENS FÖRSLAG
Utredningen har remissbehandlats. Tekniska nämnden har föreslagit att ansvaret
för de samhällsbetalda resorna ska samordnas under tekniska nämnden. Överförandet av ansvaret för skolskjutsarna föreslås dock inte ske nu, även om dessa
resor även fortsättningsvis samplaneras av barn- och utbildningsförvaltningen och
trafikavdelningen. Förslaget om organisation har kommunstyrelsen tillstyrkt.
Tekniska nämnden har framlagt förslag till nya reglementen och taxor enligt
följande.
- TAXA OCH PRISER I LINJETRAFIKEN FR.O.M. 1 MARS 2002 som inkluderar
egenavgift vid färdtjänstresa och ersättning och egenavgift vid sjukresa.
- BESTÄMMELSER FÖR FÄRDTJÄNST FR.O.M. 1 MARS 2002.
- BESTÄMMELSER FÖR SJUKRESA FR.O.M. 1 MARS 2002. Bestämmelserna omfattar
också regler för sjukresor i samband med riks- och regionvård, som dock åvilar
hälso- och sjukvårdsnämnden.
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LINJETRAFIKEN. De föreslagna förändringarna i linjetrafiken är i korthet följande:
!
!
!
!
!
!

Tre nya dubbelturer per vardag Visby-Hemse-Klintehamn, Slite och Fårösund
Skolskjutsar öppnas för allmänt resande
Kompletteringstrafik till närmaste tätort eller som anslutning till linjetrafik två dagar i veckan
Anpassning av bussar och hållplatser
Taxan höjs för att finansiera förbättringarna
Fler turer på kvällar och helger från 2002

FÄRDTJÄNST. De föreslagna förändringarna i färdtjänsten är i korthet följande:
!
!
!
!
!
!

Obegränsat antal resor (nu begränsat till 120 resor per år)
Tidtabellslagda avgångstider
Färdtjänstresan kan göras på fler sätt än med taxi
Priset för medresenär vid färdtjänstresor blir samma som för färdtjänstberättigade
I kollektivtrafiken betalar den färdtjänstberättigade men medresenär reser gratis
Egenavgift som enkelbiljett i kollektivtrafiken med tillägg för ett fast belopp på 15 kr dagtid
och 20 kr på natten
! Arbetsresor och utbildningsresor sänks till samma pris som periodkortet på bussen

Eftersom färdtjänst ska likställas med allmän kollektivtrafik föreslås antalet resor bli
obegränsat. För att minska de ekonomiska effekterna föreslås rationellare trafiklösning,
mer kompletteringstrafik och höjd taxa. Tidtabell införs för vissa färdtjänstresor för att
förbättra samordningen.
SJUKRESOR. De föreslagna förändringarna i färdtjänsten är i korthet följande
! Nya turer ("sjukreselinjer") anpassade till sjukresenärernas behov till Visby lasarettet - Hemse,
Klintehamn, Slite och Fårösund.
! Sjukresor hänvisas i större utsträckning till särskilda sjukreseturer
! Egenavgifter ändras för att stimulera till resor med billigare färdmedel
! Högkostnadsskydd för sjukresor på 1800 kr införs

Resenärerna föreslås i större utsträckning hänvisas till särskilda sjukreseturer. Taxiresandet förväntas minska och egenavgiften för resa med taxi höjs för längre resor.
SKOLSKJUTSAR
Skolskjutsarna kan rationaliseras genom samordning med linjetrafiken och samnyttjande av fordon.
Därför föreslås skolskjutsarna öppnas för allmänt resande. Även om möjligheten finns kommer den
att kunna förverkligas i mer betydande omfattning först senare när skolskjutstrafiken också
integreras i organisationen. Tills vidare åvilar den av barn- och utbildningsnämnden även om
gemensam planering sker med tekniska nämndens trafikverksamhet.
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Yrkande:
• Bengt Viberg (v) yrkade följande förändringar i bestämmelserna om färdtjänst:
1. Avsnittet 3 "Ledsagare". Meningen "Ledsagare beviljas inte om man
endast behöver hjälp på resmålet" stryks för att göra det möjligt att
också den som behöver hjälp på resmålet ska ha rätt att ta med
ledsagare. Meningen "Den som beviljats färdtjänst kan inte fungera
som ledsagare åt annan färdtjänstberättigad." Stryks.
2. Avsnittet 4 Vad är en färdtjänstresa och Avsnittet 5 Hur många resor kan
göras i färdtjänsten kompletteras med bestämmelse om möjlighet att
under färdtjänstresa ha rätt till stopp för att hämta eller lämna egna
barn inom barnomsorgen.
3. Avsnittet 5 Hur många resor kan göras i färdtjänsten 1:a st: skulle ha
följande lydelse: "För arbetsresor och utbildningsresor mellan
bostaden och arbetsplatsen respektive utbildningslokalerna kan ett
periodkort lösas som gäller för de resor som behövs under dagen för
att genomföra arbetet eller utbildningen"; d.v.s. periodkortet skulle
inte vara begränsat till att gälla enbart en tur-och-retur resa per dag.
4. Bestämmelserna skulle kompletteras med möjlighet för den som är
gravt synskadad eller rullstolsburen att några gånger per år, t.ex. fyra
eller högst tolv, göra resa med färdtjänst och kunna göra flera stopp för
att kunna uträtta korta ärenden.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på att tekniska nämndens förslag och Bengt
Vibergs yrkande och förklarade sig anse att tekniska nämndens förslag vunnit
majoritet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Tekniska nämndens förslag till nya bestämmelser för färdtjänst och sjukresor
fastställs att gälla fr.o.m. 1 mars 2002.
• Tekniska nämndens förslag till taxa för kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor
fastställs att gälla fr.o.m. 1 mars 2002.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2001-09-18

1(1)
Dnr: KS2001/0102-53

A Egefalk

Organisation för kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och
skolskjutsar samt taxor
A. Samreseutredningens förslag till regler och taxor.
B. Tekniska nämndens beslut, § 129/2001. Nämnden har beslutat förslå
ändringar i taxan för sjukresor. Revideringen framgår av bifogade
lösblad "Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor". En reviderad
sammanställning av beräknade effekter bifogas också.
C. Tekniska nämnden har vid två tillfällen behandlat frågan om
organisation (§ 2 och § 57/2001). Nämnden föreslår att ansvaret
överförs till tekniska nämnden under förutsättning att resurser motsv.
de verkliga kostnaderna tillförs nämnden. Förslaget till organsation
(omdisponering av personal) och kostnader framgår av bilaga till § 57.
D. För kännedom bifogas även sammanställning över remissvaren över
samreseutredningen.
E. En rad frågor har efter hand överlämnats till utredningen; de framgår
av bifogade sammanställning.
F. Landstingsförbundet har gjort en sammanställning av landstingens
kostnader för sjukresor och redogör för regelverk och problem.
Sammanställningen bifogas för kännedom.
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Bakgrund

Under senaste året har kollektivtrafiken på Gotland utretts grundligt. Arbetet
finns presenterat i ”Beskrivning av dagens förhållanden”, ”Samverkan i
kollektivtrafik och samhällsbetalda resor i Gotlands kommun Etapp 2” och
”Förslag till nya regler och taxor för kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och
skolskjuts”. Arbetet har utmynnat i ett samlat förslag till översyn av all
kollektivtrafik på Gotland utifrån det synsätt som förts fram i
samresutredningen, ny lagstiftning för färdtjänst och handikappolitiken i
Sverige.
Grundläggande idéer i förslaget är att samordna kollektivtrafik och förbättra
resmöjligheterna på Gotland genom att samnyttja alla kollektiva
transportresurser som samhället betalar eller stödjer. Finansieringen av dessa
förbättringar ska ske genom omfördelning mellan olika trafikslag,
rationaliseringar, ökat kommunalt bidrag och ökad taxa. Förslaget innebär
ingen besparing utan en utökning av trafik och utökning av kommunens
åtagande. I utredningen föreslås följande:
•

nya regler för färdtjänst från och med 2002-03-01,

•

nya regler för sjukresor från och med 2002-03-01,

•

nya regler för skolskjuts från och med 2002-03-01,

•

ny taxa för kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor från och med 200203-01,

•

utökad samordning av skolskjuts, färdtjänst och sjukresor med
linjetrafiken införs successivt,

•

utökning av trafiken med början 2002

•

en samlad organisation för färdtjänst, sjukresor och kollektivtrafik från
2002-01-01. Från 2003-01-01 skall skolskjutsplanering ske i samverkan
BUF och TF.

Förslag till nya regler och taxor för kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och
skolskjuts har varit ute på remiss. Efter remissomgång har förslagen till
bestämmelser och taxa justerats. Denna handling innehåller omarbetade
förslag till regler och taxor. Färdtjänstbestämmelser finns i avsnitt 3. Förslag
till sjukresebestämmelser finns i avsnitt 4 och förslag till skolskjutsregler finns i
avsnitt 5. Förslag till taxa finns i avsnitt 6.
För att få en helhetsbild presenteras även översikt av förslag till övriga förändringar.
Genomförandet av förslagen skall ses som en helhet där förändringar av regler, taxor
och trafik har sammanvägts. Genomförandet planeras även till en del ske i form av
ett Europeiskt utvecklingsprojekt för anropsstyrd trafik och till en del genom bidrag
från EU:s strukturfond
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Mål2 öarna. Trafikförändringarna är beroende av regler och taxa och beslut om trafik
fattas av tekniska nämnden först efter att regler och taxa fastställts av fullmäktige.
Förslaget till organisation har tidigare lämnats över till tekniska nämnden som
godkänt den, under förutsättning att tjänster och budgetmedel som täcker verkliga
kostnaden tillförs tekniska nämnden.
Styrgruppen för ”Samverkan i kollektivtrafik och samhällsbetalda resor i
Gotlands kommun” lämnar härmed över förslagen för fortsatt handläggning.
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Samlat förslag till samordning av
kollektivtrafiken på Gotland

Utredningen om samhällsbetalda transporter på Gotland har två
utgångspunkter. Den ena är förändringar i lagstiftningen där kollektivtrafiken
skall göras tillgänglig för funktionshindrade och samordnas med i första hand
färdtjänst. Den andra utgångspunkten är en dokumenterad erfarenhet att det
går att skapa kostnadseffektivare och attraktivare kollektivtrafik om
linjetrafiken samordnas med skolskjuts, färdtjänst, sjukresor och
kompletteringstrafik. Ytterligare en anledning som blivit tydligare mot slutet av
utredningen är att kostnaden för verksamheten kommer att öka betydligt om
inget görs.
Arbetet på Gotland har resulterat i den första samlade lösningen i landet för
alla dessa trafikslag. Den samlade beskrivningen av mål för kollektivtrafiken,
motiv för förslag och argument för regelförändringar finns i remissutgåva av
”Förslag till nya regler och taxor för kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och
skolskjuts”. Här nedan presenteras ett kort sammandrag.
Kollektivtrafik
Busstrafiken på Gotland är viktig för att alla delar av ön skall utvecklas.
Önskemål har i flera sammanhang förts fram om fler resmöjligheter för
arbetspendling, senare kvällsturer och mer helgtrafik. Samtidigt skall trafiken
göras mer anpassad till äldre och funktionshindrades behov. Genom att
samplanera linjetrafik, sjukresor, färdtjänst och skolskjuts finns möjligheter att
utveckla trafik som är bra för alla resenärer.
Förslaget är att trafiken utökas med tre dubbelturer per vardag mellan Visby
och Fårösund, Hemse, Slite och Klintehamn i början av år 2002 samt senare
även utökad trafik på kvällar och helger.
•

Trafiken utökas med tre
dubbelturer per vardag
mellan Visby och
Hemse, Klintehamn
och Fårösund.

Antal dubbelturer per vintervardag

6+3

Se bilaga 1 Exempel på
trafik.
7+3

5+3
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•

Utökade anslutningsmöjligheter för de som inte har bra busstrafik skall
utredas ytterligare.

•

Fler turer på kvällar och helger.

•

Skolskjutsar öppnas för allmänt resande.

•

Fler bussar med låg entré samt anpassning av gångvägar och hållplatser.

•

Taxan för all kollektivtrafik höjs för att finansiera standardförbättringarna.

Kompletteringstrafik
För personer som bor långt från ordinarie busslinjer finns i större delen av landet
någon typ av kompletteringstrafik. På Gotland finns kompletteringstrafik i 20
angivna områden. Servicen som erbjuds är en tur i veckan och möjlighet att resa till
Visby, Hemse, Fårösund, Slite eller Klintehamn, beroende på var man bor. Den
anropsstyrda trafiken skall öka till två turer i veckan.
•

Utökning av kompletteringstrafiken från en till två dagar i veckan.

•

Ändring av reglerna för kompletteringstrafik så att resan sker till närmaste tätort
eller som anslutning till linjetrafik.

Färdtjänst
Den största förändringen för färdtjänsten är att antalet resor blir fritt jämfört med
att tidigare varit begränsat till 120 resor per år. Syftet med att ge fritt antal resor är
att färdtjänst skall likställas med allmän kollektivtrafik och att färdtjänstberättigade
skall kunna resa mer. Fritt resande kommer att leda till ökat antal resor och ökad
kostnad. För att minska de ekonomiska effekterna av förslaget fritt resande
föreslås samtidigt rationellare trafiklösning, mer kompletteringstrafik och höjd
taxa. Genom att införa tidtabell för vissa färdtjänstresor kan samordningen
förbättras. Reglerna för färdtjänst ändras också så att färdtjänstresan kan ske på
fler sätt än med taxi.
Den föreslagna färdtjänsttaxan innebär en ökning av egenavgiften för alla enkelresor
utom mycket långa resor och en minskning av priset för arbetsresor och
utbildningsresor för de som utnyttjar periodkort.
•

Färdtjänsten ändras så att antalet resor blir fritt.

•

Reglerna för färdtjänst föreslås ändra så tillståndet för färdtjänst anger vilken
hjälp som den enskilde behöver för att genomföra en resa.

•

Priset för arbetsresor och utbildningsresor för de som köper månadskort blir
lika som periodkort (30 dagar) för kollektivtrafiken.

•

Egenavgifterna för färdtjänstresor föreslås bli lika som enkelbiljett i
kollektivtrafiken plus ett fast belopp på 15 kr dagtid och plus 20 kr på natten.

Sjukresor
För att få rationellare trafik för sjukresor föreslås att turer som särskilt anpassats till
sjukresenärernas behov inrättas till Visby lasarett från Hemse,
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Klintehamn, Slite och Fårösund. Sjukreseturerna inrättas från 2002. Reglerna för
sjukresor ändras så att resenärerna hänvisas i större utsträckning till särskilda
sjukreseturer. Genom att resenärer kan hänvisas till turerna förväntas taxiresandet
minska. Egenavgiften vid taxiresor höjs för längre taxiresor för att öka intresset för
alternativa färdsätt.
För att undvika att de personer som har många eller långa sjukresor drabbas införs
ett högkostnadsskydd.
•

Nya turer, särskilt anpassade till sjukresenärernas behov, inrättas mellan Visby
och Hemse, Klintehamn, Slite samt Fårösund.

•

Reglerna för sjukresor ändras så att resenärerna hänvisas i större utsträckning till
turer som anpassats till sjukresenärernas behov.

•

Egenavgifter görs om för att stimulera till resor med billigare färdmedel.

•

Högkostnadsskydd för sjukresor på 1800 kr införs.

Skolskjuts
Skolskjuts är i regel väl organiserad om man enbart ser ur skolans perspektiv. Försök
har visat att rationaliseringar kan göras genom samordning med linjetrafik och genom
att samnyttja fordon. Därför föreslås att skolskjuts öppnas för allmänt resande och
att ett incitament skapas för skolan att planera så att elever reser i linjetrafiken i så
stor omfattning som möjligt. På kort sikt innebör förslaget endast omfördelning av
kostnaderna mellan skolan och kollektivtrafiken. På längre sikt beräknas kostnaden
för skolskjuts minska.
•

Skolskjutsar öppnas för allmänt resande.

•

Budgeten för skolskjutsberättigade elevers resor i linjetrafiken flyttas från skolan
till kollektivtrafiken. Skolan betalar bara för särskilt anordnad skolskjuts.

Taxa
Enligt den nya lagstiftningen skall kollektivtrafik anpassas till äldre och
funktionshindrades behov och färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det talar för
att priserna skall göras mer likartade i kollektivtrafik och färdtjänst. Förslaget är att
alla priser för resor i kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor beräknas utifrån
kollektivtrafikens enkelbiljett. Det är inte möjligt att helt anpassa priserna i ett steg
eftersom förändring av trafiken tar tid och det är en stor kostnad. Det förslag som
presenteras skall därför ses som ett första steg i att jämna ut skillnaderna mellan resor
i allmänna kollektivtrafiken och med färdtjänst och sjukresor.
Förslaget till ny taxa innehåller också en prisökning för att finansiera utökade trafiken
och regeländringarna.
•

Priset för resor i kollektivtrafiken höjs för att finansiera förbättringar i linjetrafik
och för färdtjänst och sjukresor.

•

Avgifter för resor i allmän kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor görs mer
likartade.
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Förslag till färdtjänstbestämmelser för
Gotlands kommun

Följande regler föreslås gälla från och med 2002-03-01
1. Vad är färdtjänst
Färdtjänst är en kompletterande transportform i det kollektiva transportsystemet för
personer som till följd av ett varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänsten
skall underlätta för de funktionshindrade att leva ett aktivt och självständigt liv
genom att erbjuda effektiva och säkra transporter. I och med att färdtjänst är en
speciell form av kollektivtrafik betyder det att färdtjänstresenären, liksom andra
kollektivtrafikresenärer, får dela fordon hela eller delar av resan.
Kommunens ansvar och skyldigheter som huvudman för färdtjänsten regleras i lagen
om färdtjänst 1997:736.
2. Rätt till färdtjänst
Färdtjänst kan endast anlitas av den som efter ansökan beviljats färdtjänsttillstånd.
För att beviljas sådant tillstånd krävs att man är folkbokförd i Gotlands kommun och
på grund av ett funktionshinder, vilket är bestående under minst sex månader, har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel.
Färdtjänst beviljas normalt för en viss tid av högst 2 år. Färdtjänst kan även beviljas
för vinterhalvåret. Vid beslut om färdtjänst beslutas föreskrifter och villkor för att
använda färdtjänsten. Läkarintyg kan krävas i vissa fall.
Barn som på grund av funktionshinder är förhindrad att göra resor på egen hand,
som jämnåriga normalt kan göra, kan beviljas färdtjänst.
Personer med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand men som normalt
använder egen bil kan beviljas färdtjänst för resor då fordonet inte kan användas
exempelvis på grund av reparation eller väglag.
3. Vem får resa tillsammans med den som har färdtjänst
Färdtjänstberättigade kan ta med ledsagare, egna barn och övriga medresenärer på en
färdtjänstresa enligt nedanstående regler. Antalet resenärer får inte vara fler än som
ryms i ett fordon och inte vara fler än vad detta fordon är avsett för.
Ledsagare
Efter individuell prövning kan rätt till ledsagare beviljas om funktionshindret medför
att den färdtjänstberättigade måste ha hjälp av annan person under resan eller till och
från fordonet utöver vad som ingår i förarens åtagande. Ledsagare beviljas inte om
man endast behöver hjälp på resmålet.
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Ledsagare ska resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade. Den som beviljats
färdtjänst kan inte fungera som ledsagare åt annan färdtjänstberättigad. Ledsagaren
reser utan avgift.
Assistent enligt LSS skall betraktas som ledsagare i färdtjänsten.
Barn
Barn som hör till den färdtjänstberättigades familj får resa samma sträcka som den
färdtjänstberättigade. Åldersgräns och pris för barn är samma som i kollektivtrafiken.
Barn under 6 år åker gratis. Barn från 6 år till 30 juni det år då han/hon fyller 16 år
reser på barnbiljett.
Medresenärer
Medresenär är sällskap till den som har rätt till färdtjänst. Den färdtjänstberättigade
har rätt att ha med en (1) medresenär utöver ledsagaren. Medresenären ska resa
samma sträcka som den färdtjänstberättigade. Medresenärer betalar samma avgift
som den färdtjänstberättigade.
4. Vad är en färdtjänstresa
En färdtjänstresa är en del av kollektivtrafiken där resenären behöver hjälp eller har
särskilda behov för att kunna genomföra resan. Tillståndet för färdtjänst anger vilken
hjälp som den enskilde behöver för att genomföra en resa (T.ex. var man hämtar den
färdtjänstberättigade, inom vilket område som resor får göras och inte får göras, om
personen klarar byte under resan, krav på komfort och utrymme under resan,
individuella villkor såsom ensamåkare, allergiker etc.).
Med en resa menas att man åker från en adress till en annan adress utan uppehåll. I
färdtjänsten tillämpas samåkning. Färdtjänstresor med byte kan förekomma.
Uppehåll får inte göras under färdtjänstresor.
Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån funktionshindrets art och
resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle.
5. Hur många resor kan göras i färdtjänsten
Färdtjänsten gäller för obegränsat antal resor under hela dygnet. För arbetsresor och
utbildningsresor mellan bostaden och arbetsplatsen respektive utbildningslokalerna
kan ett periodkort (30-dagarskort) lösas och som gäller för en tur och returresa per
dag.
I de fall den färdtjänstberättigade reser i annan kommun än hemkommunen gäller
vistelsekommunens regler och egenavgifter.
6. Vilka resor får inte göras i färdtjänsten
Färdtjänst omfattar inte sjukresor, skolskjuts, värnpliktsresor eller andra transporter
som bekostas av det allmänna.
Färdtjänsten får ej användas för resor i tjänsten eller i yrkesutövning varken för
anställda eller egna företagare.
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Resor som anordnas inom daglig verksamhet som drivs i allmän eller privat regi får
inte ske med färdtjänst.
Färdtjänst beviljas inte i normalfall om den enskilde har möjlighet att erhålla
ersättning för transport från t.ex. ansvarsförsäkring/trafikförsäkring. Om färdtjänst
ändå beviljas har kommunen möjlighet att kräva ersättning från försäkringsbolag.
Resenärer som är störande kan nekas färdtjänstresa. Förhållanden som är relaterade
till funktionshinder betraktas inte som störande.
7. Hur skall resan beställas
Kommunen anlitar en beställningscentral som har uppdrag att administrera
färdtjänstresorna och resor skall därför beställas hos den beställningscentral som
kommunen anvisar.
Resor inom Visby/Vibble skall förbeställas minst 30 minuter före önskad
hämtningstid. Resor på övriga Gotland skall beställas en timme före önskad
avresetid. Resor med specialfordon eller färdtjänstbuss skall beställas senast dagen
före resan.
Om ledsagare eller annan medresenär skall medfölja måste detta anges vid
beställningen.
Om beställd resa inte skall utnyttjas måste denna avbeställas. Om antalet medföljande
ändras skall även det meddelas till beställningscentralen.
8. När kan man resa med färdtjänst
Färdtjänstresor kan göras under hela dygnet men bygger på samma principer som
den allmänna kollektivtrafiken så långt det är möjligt. Det innebär att resorna kan
planeras enligt tidtabell.
Vid samordning kan restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för
direktresa. Förlängningen av resan skall ställas i proportion till vad en resa med
kollektivtrafiken skulle ta.
För färdtjänstresor har beställningscentralen rätt att förskjuta önskad avresetid till de
tider som gäller enligt färdtjänstens tidtabell.
9. Avgifter
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa som
skall gälla vid färdtjänstresa. Av kommunfullmäktiges beslut framgår taxan för
färdtjänstresenär och medresenär.
Egenavgiften för enkelbiljett är samma som för kollektivtrafiken plus ett tillägg.
Avgifterna framgår av bilaga ”Egenavgifter vid färdtjänstresor”. Om en resa sker
med byte betalas en egenavgift för hela resan.
Samtliga avgifter, förutom avgiften för periodkort, erläggs direkt efter genomförd
resa till föraren.
För ej avbeställd färdtjänstresa debiteras kunden en avgift som är lika med den
egenavgift som skulle erlagts om resan genomförts.
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Särskild egenavgift gäller för arbets- och utbildningsresor. Avgiften avser en tur och
returresa per dag mellan bostaden och arbetsplatsen respektive utbildningslokalerna.
Avgiften för resor till arbete eller utbildning framgår av bilaga ”Egenavgifter vid
färdtjänstresor”.
Ledsagaren får resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade utan avgift.
Ledsagare som medföljer färdtjänstberättigad på allmänna kollektivtrafiken reser
gratis.
Barn tillhörande den egna familjen får resa till samma regler och avgifter som i den
allmänna kollektivtrafiken.
Avgiften för medresenär i färdtjänst är samma som för den färdtjänstberättigade.
Avgifter på kollektivtrafiken
Alla färdtjänstberättigade betalar normal avgift på kollektivtrafiken, men har rätt att
ta med en (1) medresenär utan avgift.
10. Administrativa regler
Ansökan skall ske på särskild blankett och handläggningstiden beräknas till högst 4
veckor.
Beslut om färdtjänst fattas av den tjänsteman som Tekniska nämnden delegerat
uppgiften till.
När ansökan om färdtjänst beviljas får den färdtjänstberättigade ett tillståndsbevis i
form av ett färdtjänstkort. På kortet anges personuppgifter och villkor för tillståndet.
Kortet skall alltid uppvisas vid resa och legitimation skall uppvisas vid anmodan.
Tillståndet kan omprövas eller återkallas om förutsättningarna förändrats.
Om det finns skäl att anta att färdtjänsttillstånd används i strid med beslut och regler
skall detta utredas. Tillstånd får återkallas eller ges en annan utformning om
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de
föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.
Avsteg från färdtjänstbestämmelserna kan göras om synnerliga skäl föreligger.
De uppgifter om färdtjänstberättigade som behövs för att genomföra transporterna
får lämnas ut till beställningscentral och trafikutövare.
Beslut om färdtjänst, som går den sökande emot, får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Bilaga Egenavgifter vid färdtjänstresor
Avgifter i färdtjänsten se sidan 19.
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Förslag till sjukresebestämmelser för Gotlands
kommun.

Följande regler föreslås gälla från och med 2002-03-01
Sjukvårdshuvudmannen är enligt lag (1991:419) skyldig att utge ersättning för
sjukresor för alla personer som omfattas av lagen om allmän försäkring (AFL
1962:381) och är folkbokförda inom Gotlands Kommun. Ersättning skall i vissa fall
också lämnas till personer som omfattas av internationella överenskommelser.
1. Sjukresor där reseersättning utgår
1. I samband med öppen hälso- och sjukvård samt sjukhusvård i de fall vården
eller behandlingen getts på grund av sjukdom, skada eller förlossning.
2. I samband med rådgivning för viss födelsekontrollerande verksamhet.
3. Vid resor till och från läkare eller sjukhus som motiveras av en undersökning
för vissa läkarutlåtande m.m.
4. I samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappade
5. I samband med tandvård utförd av vårdgivare anställd av Gotlands Kommun
eller till den allmänna försäkringen ansluten tandläkare.
6. Vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom
studerandeorganisationernas hälsovård.
7. I samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem.
8. Vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband med
insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
9. Vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid
sjukgymnastik (1993:1652).
10. Vårdgivare med avtal med kommunen. (Resor till privat vårdgivare kan dock
vara undantagen enligt avtal med vårdgivaren).
11. I samband med fotvård till närmaste fot-terapeut med avtal med Gotlands
kommun. Läkarremiss och fotvårdskupong skall finnas.
12. Resor för följeslagare i de fall då resenärens medicinska tillstånd motiverar
följeslagare eller om resenären är under 16 år. Läkarintyg kan krävas i
efterhand för att styrka att följeslagare behövts.
13. Resor med anledning av besök hos barn under 16 år som vårdas på sjukhus.
2. Resor som inte berättigar till sjukreseersättning
Resa till förebyggande vård eller företagshälsovård ersätts inte.
Permissions- eller överflyttningsresa ersätts inte.
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3. Hur skall sjukresa göras
Reseersättning lämnas för resa till närmaste vårdinrättning där erforderlig vård kan
ges. Vid återresa lämnas ersättning för resa till hemmet eller den plats där resan
startade. Om man väljer att åka till annan vårdgivare lämnas bara ersättning
motsvarande kostanden för resa till närmaste vårdgivare.
Planerade sjukresor ersätts normalt till/från hemadress.
Sjukresa skall alltid ske med billigaste färdsätt för att vara berättigad till ersättning,
vilket innebär resa med privat bil, buss i linjetrafik eller linjelagda sjukresor.
Resa med privatbil får göras utan särskild prövning. Även anslutningsresa till buss
med privatbil får ske utan särskild prövning.
De som har svårt att ta sig till busshållplats kan få åka taxi till lämplig busshållplats
för omstigning.
Resa med taxi ersätts endast om billigare färdsätt inte kunnat användas på grund av
patientens hälsotillstånd. Vid resa med taxi kan intyg från vårdgivaren begäras för att
styrka det medicinska behovet att resan måste utföras med taxi.
4. Besökstider
Det är resenären själv som har ansvaret för att man kommer på utsatt besökstid till
vårdinrättningen. Det är också resenären själv som skall ta ställning till om tiden man
blivit kallad till passar för att utnyttja billigaste färdsätt.
5. Resebeställning och planering
Kommunen anlitar en beställningscentral som har uppdrag att administrera sjukresor
med taxi och dessa resor skall därför beställas hos den beställningscentral som
kommunen anvisar. Om resenären på grund av hälsotillståndet bedömer att man
måste resa hela eller delar av sträckan med taxi måste kontakt ske med
beställningscentralen senast klockan 17.00 dagen före resan.
Beställningscentralen bedömer om resan skall ske med taxi eller annat färdmedel. Vid
hemresa bedömer vårdinrättning och/eller beställningscentralen om resan skall ske
med taxi eller annat färdmedel.
Vid akut sjukdom får sjukresa beställas i beställningscentralen utan krav på
förbeställningstid.
Resorna kan vara samordnade och vissa resor ske enligt tidtabell. Resor kan också
ske med byte. Samordnade resor kan medföra längre resväg. Samordnade resor och
de resor som sker enligt tidtabell kan medföra väntetid innan resans start. För
resenärer som av hälsoskäl behöver taxi skall väntetiden högst uppgå till 1 timme.
6. Ersättningsregler - Egenavgifter
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa som
skall gälla vid sjukresor.
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Resenär har rätt till ersättning för sina reskostnader utöver egenavgift som resenären
själv skall stå för enligt nedanstående principer:
Ersättningsbeloppen framgår av bilaga.
Buss eller sjukreseturer: Egenavgift är kollektivtrafikens lägsta enkelbiljettspris för
vuxna.
Buss inklusive anslutningstaxi: Egenavgift är kollektivtrafikens enkelbiljettspris
plus ett fast belopp.
Buss inklusive anslutning med egen bil: Egenavgift för resan är kollektivtrafikens
lägsta enkelbiljett. För den del som körts med egen bil utgår fast belopp.
Privat bil: Vid resor med egen bil utgår milersättning som framgår av bilaga. Från
ersättningen frånräknas en egenavgift. Om patient som är berättigad till taxi blir
hämtad med privatbil utbetalas ersättning för hela körsträckan, dock högst vad
motsvarande resa med taxi skulle ha kostat.
Taxi/bårtaxi: Kostnad för taxitransporten ersätts och egenavgift motsvarande
kollektivtrafikens enkelbiljettaxa för vuxna plus ett fast belopp.
Följeslagare: Om resenärens medicinska tillstånd motiverar följeslagare eller om
resenären är under 16 år har man rätt till en följeslagare. Följeslagare till person som
blivit inlagd på sjukhus får ersättning även för hemresan. Motsvarande gäller
framresan när patienten skrivs ut. Alla följeslagare måste använda billigaste färdsätt
vid fram- respektive återresa utan patient. Läkarintyg kan krävas i efterhand för att
styrka att följeslagare behövts. Ingen egenavgift behöver betalas för följeslagare.
Ersättning för resor vid besök hos barn som vårdas på sjukhus: Ersättning utgår
för reskostnader till ett besök i veckan vid besök hos barn under 16 år som vårdas på
sjukhus. För besök av för tidigt födda barn utgår ersättning för ett besök per dag.
Ersättning lämnas endast för resor med buss eller egen bil och från ersättningen görs
avdrag för egenavgift. Reskostnader vid besök till barn ingår inte i eventuellt
högkostnadsskydd. Reskostnader vid besök hos för tidigt födda barn ingår dock
reskostnaden i barnets högkostnadsskydd.
Högkostnadsskydd: Närhelst en resenär inom en tolvmånadersperiod kommit upp
i nivån för högkostnadsskydd skall under resterande del av tolvmånadersperioden full
ersättning utgå för resekostnaderna, utan avdrag av egenavgift. För sådan resenär
utfärdas personligt frikort.
7. Administrativa regler
Ersättning för reskostnader som understiger 50 kr utbetalas en gång per år. Rätt till
ersättning förfaller om inte begäran om ersättning framställts inom ett år från den
tidpunkt resan gjordes.
Patient som är missnöjd med erhållen ersättning enligt detta reglemente kan få denna
omprövad av den enhet inom kommunen som svarar för utbetalning av densamma.
Om patienten inte är nöjd med detta beslut kan överprövning ske vid ansvarig
nämnd för sjukresor eller den nämnden delegerat beslutet till.
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Sjukresor i samband med riks- och regionvård
8. Omfattning/remissregler
Om en patient, folkbokförd på Gotland, inte kan få den vård som behövs, inom
Gotlands kommuns sjukvård, remitteras patienten till sjukhus eller vårdinrättning i
ett annat län för specialistvård. I Gotlands kommun utövas remissrätten för sådan
vård av verksamhetschefen vid respektive klinik.
Läkarens remiss innebär att Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
åtager sig ett betalningsansvar gentemot annan vårdinrättning för patientens vård
samt svarar för patientens kostnader för resa. En remiss har en giltighetstid på ett år,
om inte annat anges på remissen.
9. Förmåner och ersättningar
Till patient som enligt remiss kallats till vårdinrättning utanför Gotlands kommun
lämnas ersättning för kostnader för resa från bostaden till vårdinrättningen med
billigaste färdsätt (normalt båtresa). Hänsyn tas till tiden för vårdbesöket och
patientens tillstånd. I det fall resan påbörjas från annan plats än
folkbokföringsadressen lämnas ersättning för resa från denna plats, om kostnaden
inte överstiger reskostnaden från folkbokföringsadressen.
Reskostnaden ersätts normalt genom att biljetten bokas och tillhandahålls av
lasarettets reseenhet. Ersättning för övriga utlägg lämnas i efterskott mot uppvisande
av styrkta krav.
Om remissen är utfärdad efter patientens eget önskemål om att vårdas i annat län
lämnas ersättning för resa endast till närmaste vårdinrättning som kan ge nödvändig
vård.
Anhörig och följeslagare
Om remitterad patient är under 16 år svarar Gotlands kommun, Hälso- och
sjukvårdsnämnden, även för en medföljande anhörigs eller annan följeslagares
kostnader enligt följande:
Resekostnad ersätts generellt för följeslagare till barn under 16 år. Utöver detta
lämnas ersättning för följeslagares kostnader för resa om patientens, oavsett ålder,
tillstånd motiverar att någon följer honom på resan. Övernattning på patienthotell
för följeslagare ersätts om inte följeslagare hinner hem samma dag. Ingen egenavgift
debiteras följeslagare. Ersättning för resa och logi lämnas även om besök av anhörig
eller förälder ingått som en del i behandlingen.
Om remitterad fyllt 16 år, lämnas inte någon ersättning för medföljande anhörigs resa
och logikostnader.
Undantagsvis kan medverkan av anhörig även erfordras vid vården av vuxen patient.
Bedömningen av om sådant behov föreligger görs av den remitterande kliniken. I
förekommande fall ersätts kostnad för resa och logi av Gotlands kommun.
Om anhörigs medverkan erfordrats där patienten transporteras akut med helikopter
ersätts därvid resa med reguljärt färdmedel.
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Permissioner
Patienter som beräknas ha vårdtid över 30 dagar har rätt till en kostnadsfri
permissionsresa om hälsostillståndet så medger. Ansökan om permissionsresa ska
komma från det vårdande sjukhuset. En extra resa per 30 dagar kan beviljas om
patienten uppfyller något av följande krav:
•

Har hemmavarande barn under 16 år

•

Är ensamstående förälder

•

Har starka psykiska krav på miljöbyte

•

Har läkarintyg som föreskriver permissionsresa

Permissionsresa kan utbytas mot en besöksresa av en anhörig till patienten om
patienten ej själv kan åka hem på grund av medicinska skäl.
När patienten är ett barn under 16 år medges en förälder en besöksresa per vecka.
Resekostnader ersätts normalt genom att biljetten bokas och tillhandahålls av
lasarettets reseenhet.

Övernattning
Patient har rätt till ersättning för sådana övernattningskostnader som föranletts av att
vården planerats så att övernattning inte kunnat undvikas. Full ersättning för
logikostnader utgår om övernattningen skett på patienthotell eller hotell som anvisats
av Gotlands kommun.
I övriga fall ersätts övernattning med högst 150 kronor per natt.
Egenavgift sjukresor i samband med riks- och regionvård
Egenavgift för sjukresor och andra kostnader i samband med riks- och regionvård
framgår av bilaga.
10. Överprövning av beslut
Överprövning av reseenhetens beslut kan begäras genom hänvändelse till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Beslut fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden eller den
nämnden delegerat befogenhet till.
Bilaga
Ersättningar och egenavgifter se sidan 200.
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Förslag till skolskjutsbestämmelser för
Gotlands kommun

Följande regler föreslås gälla från och med 2002-03-01
Skolskjuts ges till elever som behöver det med hänsyn till färdvägens längd beräknat
mellan folkbokföringsadress och skola, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev
eller annan särskild omständighet. Elevens folkbokföringsadress avgör vilken skola
man tillhör och rätten till eventuell skolskjuts bedöms utifrån denna adress .Detta
gäller även vid delad vårdnad.
Elever som väljer annan skola än upptagningsområdets skola har inte rätt till fri
skolskjuts.
Som gräns för prövning av skolskjuts beroende på färdvägens längd gäller följande
gränser:
Elever

Avstånd

Förskoleklass

1 km

Skolår 1-3

2 km

Skolår 4-9

3 km

Gymnasieelever

6 km

Skolskjuts kan beviljas för kortare sträckor om det behövs med hänsyn till
trafikförhållandena.
Totala restiden enkel resa för grundskoleskolskjuts skall ej överstiga 45 minuter.
Om kollektivtrafikens tidtabell kräver att resan för gymnasieelever startar tidigare än
06.35 berättigar detta till inackorderingstillägg.
Skolskjutsberättigade grundskoleelever har fria resor till och från skolan.
Gymnasieelever som är berättigade till ersättning för resor får periodkort för
kollektivtrafiken på hela Gotland.
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Förslag till priser för resor i all kollektivtrafik

Grundprincipen i utredningen har varit att delvis finansiera standardförbättringar
genom taxehöjningar och delvis genom ökade bidrag och rationaliseringar. Ändringar
av den föreslagna taxan medför därför även ändringar i den föreslagna trafiken.
Vidare är en grundprincip att alla avgifter beräknas utifrån enkelbiljettspriset för
vuxna. Varje ändring av enkelbiljettspriset påverkar därför även avgifterna för
färdtjänst och sjukresor.
Förslag till priser i linjetrafiken
Följande priser föreslås gälla från och med 2002-03-01
För allmänna kollektivtrafiken föreslås följande taxa:
•

Prislistan grundar sig på kollektivtrafikens enkelbiljett och övriga priser beräknas
utifrån enkelbiljettspriset och avrundas.

•

Pensionär och ungdom betalar 80 % av vuxen enkelbiljett.

•

Barn betalar 50 % av vuxen enkelbiljett.

•

Klippkort för 12 resor finns för vuxna, barn samt för ungdom och pensionär och är
lika med priset för 8 enkelbiljetter i varje kategori.

Enkelbiljett buss
Avstånd km Vuxen Idag Vuxen F Pensionär/
ungdom
Tätort
12 kr
12 kr
10 kr
0-4 km
12 kr
12 kr
10 kr
5-7 km
14 kr
14 kr
11 kr
8-11 km
17 kr
17 kr
13 kr
12-15 km 21 kr
21 kr
17 kr
16-19 km 27 kr
27 kr
21 kr
20-23 km 31 kr
31 kr
25 kr
24-27 km 35 kr
35 kr
28 kr
28-31 km 39 kr
39 kr
31 kr
32- 35 km 43 kr
43 kr
34 kr
35-39 km 43 kr
47 kr
37 kr
40-43 km 43 kr
51 kr
40 kr
44-47 km 43 kr
55 kr
44 kr
48-51 km 43 kr
59 kr
44 kr
Över 51 km 43 kr
59 kr
47 kr

Barn
6 kr
6 kr
7 kr
9 kr
11 kr
14 kr
16 kr
18 kr
20 kr
22 kr
24 kr
26 kr
28 kr
28 kr
30 kr

12 resors biljett buss
Vuxen Pensionär Barn
ungdom
96 kr
80 kr
48 kr
96 kr
80 kr
48 kr
112 kr 88 kr
56 kr
136 kr 104 kr
72 kr
168 kr 136 kr
88 kr
216 kr 168 kr
112 kr
248 kr 200 kr
128 kr
280 kr 224 kr
144 kr
312 kr 248 kr
160 kr
344 kr 272 kr
176 kr
376 kr 296 kr
192 kr
408 kr 320 kr
208 kr
440 kr 352 kr
224 kr
440 kr 352 kr
224 kr
480 kr 376 kr
240 kr

Periodbiljett
Vuxen 30 dag
290 kr
290 kr
390 kr
390 kr
390 kr
390 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr

Taxeförslaget ger lägre reskostand per kilometer än driftskostanden för bilresor på
alla resor längre än 15 km. För månadsbiljett är reskostnaden lägre per kilometer än
för bilresor på alla resor som är längre än 5 km. För resor på periodkort är
reskostanden per kilometer trots höjningen fortfarande ca en tiondel av totalpriset
för att köra egen bil för de som reser längre än 40 km.
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Reskostnad per km för olika biljettslag
4,50 kr
4,00 kr
3,50 kr
3,00 kr
2,50 kr
2,00 kr
Driftkostnad egen bil

1,50 kr
Enkelbiljett

1,00 kr

Rabattbiljett

0,50 kr

Månadskort

59

51

43

35

27

20

10

5

0,00 kr

Reskostand per km för olika biljettslag med buss och för resor med privat bil.
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Egenavgifter vid färdtjänstresor
Följande priser föreslås gälla från och med 2002-03-01
Egenavgiften för resor mellan kl. 05 och kl. 23 är lika med kollektivtrafikens
enkelbiljett för vuxna plus 15 kronor.
Mellan kl. 23 och kl. 05 är egenavgiften lika med kollektivtrafikens enkelbiljett för
vuxna plus 20 kronor.
En tur och returresa per dag mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna kan göras för arbets- och utbildningsresor till en avgift som är
lika som för periodkort (30-dagarskort) i kollektivtrafiken.
•

Färdtjänst dagtid är lika med vuxen enkelbiljett plus 15 kr.

•

Färdtjänst nattetid är lika med vuxen enkelbiljett plus 20 kr.

•

Färdtjänst arbetsresor är lika med 30 dagars periodkort i kollektivtrafiken .

•

Ledsagare reser gratis i färdtjänsten.

•

Medresenär i färdtjänst betalar samma som färdtjänstresenär.

•

Medresenär till färdtjänstberättigad som reser i linjetrafiken reser gratis.

•

Barn till färdtjänstberättigad som följer med i färdtjänst betalar samma avgifter som i
den allmänna kollektivtrafiken.

Avstånd km

Tätort
0-4 km
5-7 km
8-11 km
12-15 km
16-19 km
20-23 km
24-27 km
28-31 km
32- 35 km
35-39 km
40-43 km
44-47 km
48-51 km
Över 51 km

Enkelbiljett buss
Färdtjänst
Vuxen buss Vuxen buss Färdtjänst idagFärdtjänst da Färdtjänst na Färdtjänst
Förslag
arbetsresor
Enkelbiljett +Enkelbiljett +
12 kr
12 kr
25,00
27 kr
32 kr
290 kr
12 kr
12 kr
25,00
27 kr
32 kr
290 kr
14 kr
14 kr
25,00
29 kr
34 kr
390 kr
17 kr
17 kr
25,00
32 kr
37 kr
390 kr
21 kr
21 kr
33,00
36 kr
41 kr
390 kr
27 kr
27 kr
33,00
42 kr
47 kr
390 kr
31 kr
31 kr
41,00
46 kr
51 kr
590 kr
35 kr
35 kr
41,00
50 kr
55 kr
590 kr
39 kr
39 kr
48,00
54 kr
59 kr
590 kr
43 kr
43 kr
48,00
58 kr
63 kr
590 kr
43 kr
47 kr
48,00
62 kr
67 kr
590 kr
43 kr
51 kr
48,00
66 kr
71 kr
590 kr
43 kr
55 kr
48,00
70 kr
75 kr
590 kr
43 kr
59 kr
65,00
74 kr
75 kr
590 kr
43 kr
59 kr
82,00
74 kr
80 kr
590 kr
+ 17kr/mil
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Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Följande ersättningar och avgifter föreslås gälla från och med 2002-03-01
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall.
Från ersättningen räknas en egenavgift
Typ av resa

Ersättning

Egenavgift

Busslinje och sjukreseturer

Kostnad för bussre Egenavgift är lika med lägsta
enkelbiljettpris för vuxna i
kollektivtrafiken.

Buss med anslutningstaxi:

Kostnad för bussre Egenavgift är kollektivtrafikens
anslutning
enkelbiljettspris plus ett fast belop
kr.

Bussresa på minst 12 km inklusive
anslutning med privat bil .

Ersättning för anslu Egenavgift är lika med lägsta
privat bil lämnas m enkelbiljettpris för vuxna i
belopp. 50 kr
kollektivtrafiken.

Privat bil

10 kr/mil

40 kr

Taxi/bårtaxi specialfordon:

Reskostnad

Egenavgift som kollektivtrafikens
enkelbiljettaxa för vuxna plus 35 k
Dock lägst 50 kr.

Fastlandsresor. .

Reskostnad

Egenavgift som högsta avgift för
sjukresor med taxi

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad fö
egenavgifter under en 12 månadersperiod

1800 kr

Enkelbiljett buss
Sjukresa
Avstånd km Vuxen buss IdVuxen bus Sjukresor Taxi Sjukresor bu Sjukresor e Sjukresa egen
Enkelbiljett buss+
Förslag
bil
och buss
dock lägst 50 kr

Tätort
0-4 km
5-7 km
8-11 km
12-15 km
16-19 km
20-23 km
24-27 km
28-31 km
32- 35 km
35-39 km
40-43 km
44-47 km
48-51 km
Över 51 km

12 kr
12 kr
14 kr
17 kr
21 kr
27 kr
31 kr
35 kr
39 kr
43 kr
43 kr
43 kr
43 kr
43 kr
43 kr

12 kr
12 kr
14 kr
17 kr
21 kr
27 kr
31 kr
35 kr
39 kr
43 kr
47 kr
51 kr
55 kr
59 kr
59 kr

50 kr
50 kr
50 kr
52 kr
56 kr
62 kr
66 kr
70 kr
74 kr
78 kr
82 kr
86 kr
90 kr
94 kr
94 kr

12 kr
12 kr
12 kr
12 kr
12 kr
12 kr
12 kr
12 kr
12 kr
12 kr
12 kr
12 kr
12 kr
12 kr
12 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-3 kr
-7 kr
-11 kr
-15 kr
osv.

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
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Effekter av de föreslagna förändringarna

När man genomför flera stora förändringar är det svårt att beräkna effekterna. Extra
svårt blir det på Gotland eftersom uppgifter om reslängdsfördelning i färdtjänst och
sjukresor är begränsat. Med det förebehållet har effekten av varje förändring
beräknats var för sig och därefter vägts samman med övriga åtgärder.
Största effekterna ger utökad trafik, ändrad taxa, överflyttning av resande från taxi till
buss och obegränsat antal resor i färdtjänsten. Trots att en av de stora ekonomiska
effekterna beräknas bli minskat taxiresande beräknas det ändrade resandet endast
beröra ca 20 % av färdtjänstresorna. Över 80 % av de som reser färdtjänst med taxi
beräknas fortsätta att göra det under närmaste åren. På sikt när kollektivtrafikens
fordon och hållplatser anpassats i större grad kan effekten bli större.
Budgeten för kollektivtrafiken har ökat med 1 miljon kronor. I övrigt är förslagen
utarbetade så att kostnader till följd av förbättringar i resmöjligheter skall motsvaras
av ökade avgifter, omfördelningar av resandet och effektivare trafiklösningar.
Genomförande av förslagen
Åtgärderna föreslås införas successivt. Från 2002 införs fler turer kvällstid. År 2002
införs fler turer i kompletteringstrafik och nya turer för sjukresor. Förändrade regler
föreslås införas 2002. Kostnader och intäkter är beroende av när åtgärderna införs.
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Sammanställning av beräknade effekter
Beräknad effekt 2001 Beräknad effekt 2002 Beräknad effekt 2003
Kostnad

Intäkt/ bespKostnad

Intäkt/ bespKostnad

Intäkt/ besp

Bussar i linjetrafik
Utökad turer för arbetspendling m
Fårösund, Slite, Hemse och Klint

2 700

Utökade bidrag
Utökad kvällstrafik Fårösund, Slit
Hemse och Klintehamn

500 k
600 k

100 k

850 k

2 700

1 500

850 k
1 000

600 k

200 k

600 k

200 k

Utökad trafik lördag

350 k

150 k

350 k

150 k

Utökad trafik söndag

200 k

50 kr

200 k

50 kr

Utökad kompletteringstrafik

300 k

100 k

700 k

200 k

Utökad anslutningstrafik

370 k

100 k

370 k

100 k

Anpassning av bussar med låg e

400 k

Ökade intäkter i busstrafiken gen
taxeförändring, snabbare turer oc
marknadsföring

600 k
1 300

Marknadsföring och information/
Projektmedel

300 k

300 k

1 300

300 k

300 k

Skolskjuts
Rationellare trafiklösning och öpp
skolturer för allmänt resande

250 k

50 kr

Färdtjänst
Fritt antal resande i färdtjänsten

1 300

1 300

Minskat antal färdtjänsttransporte
taxibil genom regler och taxeförä

400 k

550 k

Ökad egenavgift för enkelresor m
minskad avgift för arbetsresor

100 k

100 k

Ökad egenavgift genom ökat res
vid obegränsat antal resor

250 k

250 k

Sjukresor
Färre sjukresor med taxi

1 300

Ökad egenavgift för sjukresor

1 500

500 k

450 k

Övrigt
Ofinansierat/Bidragansökningar

500 k

Ökad kostnad genom
högkostnadsskydd inklusive
administration
Summa

630 k

600 k

600 k

7 150

630 k

7 150

7 750

7 750
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BILAGA 1

I utredningen finns ett förslag på utbyggd kollektivtrafik med 3 dubbelturer per
vardag mellan Visby och Hemse, Klintehamn, Slite och Fårösund.
Inriktningen på denna trafik är dels "sjukreselinjer" och arbetsresor. Sjukresorna
kommer att planeras i samarbete med vårdinrättningarna och beräknas få ankomsttid
till Visby ca. klockan 9.00-10.00 och med återresa mot landet mellan 12.00-13.00.
Arbetsresorna planeras att få avgångstid från Visby mellan klockan 18.30-19.00.
Kollektivtrafikavdelningen

GOTLANDS KOMMUN
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2001-06-27
Dnr TN 2000/02876 53

TN § 129

Samreseutredningen
Tekniska förvaltningen 2001 06 06
Tekniska förvaltningen 2001 06 19
Au § 102

Föreligger förslag till nya regler och taxor för kollektivtrafik, färdtjänst,
sjukresor och skolskjutsar för Gotlands kommun.
I uppdraget ingick även att utreda och föreslå en ny organisation för de
samhällsbetalda resorna., Ärendet avseende organisationens utformning
och budget behandlades i tekniska nämnden 2001 10 01. § 57, varvid
beslutades att den nya organisationen skulle genomföras fr o m 2001 10
01 under förutsättning att resurser i form av tjänster och budgetmedel
som täcker de verkliga kostnaderna tillförs tekniska nämnden.
Då styrgruppen efter inkomna remisser bedömt att ytterligare
klargörande av vissa regler och taxor måste ske, har tiden för
genomförandet flyttats fram.
Arbetsutskottet diskuterade effekten av taxeförslaget i olika avseenden,
bl a sjukresor och högkostnadsskydd. Ett resonemang fördes i frågan
med avdelningschef Per-Arne Jonsson.
Tommy Gardell föreslog som komplement till nämndens behandling att
inkomna remissyttranden skulle delges nämnden.

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet hänskjuts till nämnden.

•

Avdchef Per-Arne Jonsson får i uppdrag att se över möjligheterna till
mindre justeringar i förslaget mot bakgrund av arbetsutskottets
diskussion.

•

Inkomna remissyttranden delges nämnden.

_____
Avd.chef Per-Arne Jonsson redovisade införda justeringar i nu reviderat
förslag.
Följande revidering ang maxtaxan införes:
För sjukresor med taxi, längre än 31 km blir maxtaxan 74 kr och för
sjukresor med buss, längre än 11 km blir maxtaxan 20 kr.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige:
•

Att godkänna föreliggande förslag, att till regler och taxa för
färdtjänst, sjukresor, skolskjutsar och kollektivtrafik i Gotlands
kommun gällande från 2002-03-01, med den ändringen att maxtaxan
för sjukresor med taxi, längre än 31 km är 74 kr och för sjukresor
med buss, längre än 11 km är 20 kr,

•

att godkänna föreslagen organisation för färdtjänst, sjukresor och
kollektivtrafik med genomförandedatum 2002-03-01 under
förutsättning att resurser i form av tjänster och budgetmedel som
täcker de verkliga kostnaderna tillförs tekniska nämnden, samt

•

att skolskjutsplanering sker i samverkan med BUF med start från
2003-01-01.

_____
Protokollsutdrag: TF kollektivtrafikavd, Kommunstyrelsen/KF
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Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall.
Från ersättningen räknas en egenavgift
Typ av resa
Busslinje och sjukreseturer

Ersättning
Kostnad för
bussresa

Buss med anslutningstaxi:

Kostnad för
bussresa och
anslutning
Ersättning för
anslutning privat
bil lämnas med
fast belopp. 50 kr
10 kr/mil
40 kr
Reskostnad
Egenavgift som
kollektivtrafikens
enkelbiljettaxa för vuxna plus
35 kronor. Dock lägst 50 kr.

Bussresa på minst 12 km inklusive
anslutning med privat bil .

Privat bil
Taxi/bårtaxi specialfordon:

Fastlandsresor. .

Reskostnad

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad
för egenavgifter under en 12
månadersperiod

Avstånd
km

Tätort
0-4 km
5-7 km
8-11 km
12-15 km
16-19 km
20-23 km
24-27 km
28-31 km
32- 35 km
35-39 km
40-43 km
44-47 km
48-51 km
Över 51
km

Enkelbiljett buss
Vuxen buss Vuxen
Idag
buss
Förslag
12 kr
12 kr
14 kr
17 kr
21 kr
27 kr
31 kr
35 kr
39 kr
43 kr
43 kr
43 kr
43 kr
43 kr
43 kr

12 kr
12 kr
14 kr
17 kr
21 kr
27 kr
31 kr
35 kr
39 kr
43 kr
47 kr
51 kr
55 kr
59 kr
59 kr

Egenavgift
Egenavgift är lika med12 kr
från 0-11 km. 20 kr över 12
över km.
Egenavgift är kollektivtrafikens
enkelbiljettspris plus ett fast
belopp. 15 kr.
Egenavgift är lika med lägsta
enkelbiljettpris för vuxna i
kollektivtrafiken.

Egenavgift som högsta avgift
för sjukresor med taxi
1800 kr

Sjukresa
Sjukresor
Taxi

Sjukresor
buss

Sjukresor Sjukresa
egen bil
egen bil och
buss

12 kr
12 kr
12 kr
12 kr
20 kr
20 kr
20 kr
20 kr
20 kr
20 kr
20 kr
20 kr
20 kr
20 kr
20 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-3 kr
-7 kr
-11 kr
-15 kr
osv.

Enkelbiljett
buss+35 kr
dock lägst 50 kr

50 kr
50 kr
50 kr
52 kr
56 kr
62 kr
66 kr
70 kr
74 kr
74 kr
74 kr
74 kr
74 kr
74 kr
74 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr

Kursiv stil = Ändring efter beslut i tekniska nämnden 010627
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Sammanställning av beräknade effekter
Beräknad effekt 2001 Beräknad effekt 2002 Beräknad effekt 2003
Kostnad

Intäkt/
Kostnad
besparing

Intäkt/
Kostnad
besparing

Intäkt/
besparing

Bussar i linjetrafik
2 700 kr

Utökad turer för arbetspendling
må-fr Fårösund, Slite, Hemse
och Klintehamn
Utökade bidrag
Utökad kvällstrafik Fårösund,
Slite, Hemse och Klintehamn

500 kr
600 kr

100 kr

850 kr

2 700 kr

1 500 kr
600 kr

200 kr

Utökad trafik lördag

350 kr

Utökad trafik söndag

200 kr

Utökad kompletteringstrafik

850 kr

1 000 kr
600 kr

200 kr

150 kr

350 kr

150 kr

50 kr

200 kr

50 kr

300 kr

100 kr

700 kr

200 kr

Utökad anslutningstrafik

370 kr

100 kr

370 kr

100 kr

Anpassning av bussar med låg
entré

400 kr

Ökade intäkter i busstrafiken
genom taxeförändring,
snabbare turer och
marknadsföring

600 kr
1 300 kr

Marknadsföring och
information/ Projektmedel

300 kr

300 kr

1 300 kr

300 kr

300 kr

Skolskjuts
Rationellare trafiklösning och
öppnade skolturer för allmänt
resande

50 kr

250 kr

Färdtjänst
Fritt antal resande i
färdtjänsten

1 300 kr

1 300 kr

Minskat antal
färdtjänsttransporter med taxibil
genom regler och
taxeförändring

400 kr

550 kr

Ökad egenavgift för enkelresor
minus minskad avgift för
arbetsresor

100 kr

100 kr

Ökad egenavgift genom ökat
resande vid obegränsat antal
resor

250 kr

250 kr

1 050 kr

1 250 kr

500 kr

450 kr

Sjukresor
Färre sjukresor med taxi
Ökad egenavgift för sjukresor

Övrigt
Ofinansierat/Bidragansökningar

500 kr

Ökad kostnad genom
högkostnadsskydd inklusive
administration
Summa

630 kr

600 kr

600 kr

7 150 kr

630 kr

6 900 kr

7 750 kr

Kursiv stil = Ändring efter beslut i tekniska nämnden 010627
(Innebär att förslaget inte är helt finansierat)

7 500 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
TEKNISKA NÄMNDEN

2001 01 31
Dnr TN 2000/2876 53

TN § 2

Samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst,
sjukresor och skolskjutsar
Tekniska förvaltningen 2001 01 16
Au § 2 2001

Tekniska förvaltningen har enligt uppdrag från kommunstyrelsen tillsatt en
styrgrupp av berörda förvaltningar och nämnder för att bl a utreda
förutsättningarna för en samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst- och
sjukresor och mera långsiktigt även inkludera skolskjutstrafiken.
Styrgruppen har avgett yttrande över projektet.

Tekniska nämndens förslag för beslut i kommunstyrelsen
•

Att ansvaret för färdtjänst, sjukresor och beställningscentral överförs till
tekniska nämnden under förutsättning att samreseutredningens förslag i sin
helhet antas av kommunfullmäktige.

•

Att medel motsvarande verklig kostnad tillförs tekniska nämnden.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att redovisa förslag till budget och
organisation till tekniska nämnden.

_____

Protokollsutdrag:
TF stabsavd,
TF kollektivtrafikavd
Barn- och utbildningsnämnden
Vårdnämnderna
Hälso-.och sjukvårdsnämnden
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkare

2001-01-16
Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden

Samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar.
Tekniska förvaltningen har enligt uppdrag från kommunstyrelsen tillsatt en styrgrupp av
berörda förvaltningar och nämnder för att bl.a. utreda förutsättningarna för en samlad
organisation för kollektivtrafik, färdtjänst- och sjukresor och mera långsiktigt även
inkludera skolskjutstrafiken.
Utredningen har beskrivit fördelarna med en samordning av de samhällsbetalda resorna
och föreslår att tekniska nämnden utöver linjetrafiken även får det fulla ansvaret för såväl
färdtjänst- riksfärdtjänst, sjukresor och på sikt även skolskjutstrafiken. Med fullt ansvar
menas att nämnden har politiskt och ekonomisk ansvar och att berörda tjänstemän inom
Gotlands kommun finns inom nämnden.
För att motverka den negativa kostnadsutvecklingen föreslås att den nya organisationen
får i uppdrag att arbeta med nya regelverk för färdtjänst och sjukresor, översyn av taxor
och egenavgifter samt för ökad samordning/integrering av de olika trafikslagen.
De i projektet ingående förvaltningar är för en samlad organisation för de
samhällsbetalda resorna och att verksamheterna överförs till tekniska nämnden.
De samhällsbetalda resorna har under de senaste åren överskridit budget. Senast 1998
tillfördes ca. 2,3 milj. kr. för att täcka ökade kostnader för färdtjänst och sjukresor. För år
2000 beräknas kostnaderna för färdtjänst och sjukresor överskrida budget med ca. 2, 6
milj. kr. Flera faktorer bl.a. förändrad vårdorganisation och ökat antal äldre pekar mot att
nuvarande kostnader för färdtjänst och sjukresor kommer att öka med ytterligare 15-20 %
om inga förändringar vidtas vad avser dessa resor.
I utredningen förutsätts att den nya organisationen fullt ut är finansierad vid start och
tekniska nämnden ser det som en förutsättning för övertagande.
Vårdnämnderna och hälso- och sjukvårdsnämnden har framfört att medel utöver resp.
nämnds budget för 2001 inte är möjligt att överföra till tekniska nämnden. Därför
föreslås att nämnderna hos kommunstyrelsen begär att budgetmedel som täcker
skillnaden mellan budgeterade och verkliga kostnader för år 2000 samt att budgetmedel
för 2001 tillförs tekniska nämnden.

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

Budgetmedlen skall förutom kostnaderna för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och
beställningscentral också täcka kostnaderna motsvarande 3,75 tjänster för handläggning
av dessa resor. Till tjänsterna hör även kostnader för lokaler, resekostnader, utbildning
m.m.
Beträffande skolskjutsar kommer arbetet med planering, upphandling och integrering av
skolskjutsar med övriga samhällsbetalda resor att ske i samarbete mellan barn och
utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen i form av lokala samarbetsgrupper.
Integrering av skolskjutsar med övriga samhällsbetalda resor kräver enligt utredning
resurser i form av en projektanställd i ca. 2-3 år. Skolskjutstrafikens beräknas inom de
närmaste åren stå inför stora kostnadsökningar.

Styrgruppen föreslår tekniska nämnden besluta:
att det fulla ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och beställningscentral
överförs till tekniska nämnden fr o m 2001-04-01 under förutsättning att respektive
nämnd överför 2001 års budgetmedel samt att kommunstyrelsen tillför budgetmedel för
att täcka skillnaden av respektive nämnds överförda budgetmedel och verkliga kostnader
beräknat på utfall år 2000.

------------------------Karl-Gustaf Roos
Teknisk direktör

2001-01-11

Kompletterande material avseende budget för sjukresor och färdtjänst
Budget 2000 (resultatsiffrorna är preliminära)

Sjukresor

Färdtjänst

7 080 budget*
8 485 utfall

Resultat - 1 405

6 998 budget*
8 159 utfall

Resultat - 1 161

* Exklusive kostnader för löner och adm, ca fyra handläggare för färdtjänst, ca. 0,5
handläggare vid sjukresor.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2001 03 28

Dnr TN 2001/2876 53

TN § 57 Samverkan i kollektivtrafik och samhällsbetalda resor
i Gotlands kommun
Tekniska förvaltningen 2001 03 27
Au § 49

Kollektivtrafikavdelningen har haft uppdraget att redovisa förslag till
organisation och budget med anledning av övertagande av ansvar för färdtjänst,
riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjutsar.
Avdchef Per-Arne Jonsson redovisade förslag till organisation och budget.
Diskussion fördes bl a kring behovet av handläggningstimmar för skolskjutsar.
Arbetsutskottet ansåg ej det möjligt att överta ansvaret för skolskjutsarna redan
från 1/7 innevarande år.

Arbetsutskottets beslut
•

Barn- och utbildningsnämnden meddelas att tekniska nämnden ej är beredd
att överta ansvaret för skolskjutsplaneringen från 1/7 2001.

•

Hos barn- och utbildningsnämnden begärs besked om det faktiska antalet
arbetstimmar som läggs ner för att administrera skolskjutsplaneringen.

•

Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden återkomma med ett samlat
förslag för hur den nya samlade organisationen skall se ut, inkluderande
tidplan och resursbehov.

_____
Vid sammanträdet förelåg ett reviderat förslag från förvaltningen. Bl a föreslås
att den nya organisationen träder i kraft den 1 oktober under förutsättning att
resurser i form av tjänster och budgetmedel som täcker de verkliga kostnaderna
tillförs tekniska nämnden samt att medel för projektanställning av en tjänst
tillförs under 2-3 år för projektets genomförande.

Tekniska nämndens beslut
•

Förslag till ny organisation och tidplan godkänns och delges
kommunstyrelsen

•

Organisation och tidplan förutsätter ett beslut i kommunfullmäktige i juni
2001.

_____
Protokollsutdrag:
TF kollektivtrafikavd
Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkare

2001-03-27
Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden

Kollektivtrafikavdelningen har fått i uppdrag att redovisa organisationsförslag och
budget med anledning av övertagande av ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor
och på sikt skolskjutsar. I förslaget redovisas ingen organisation för hantering av
skolskjutsfrågor då oklarhet råder beträffande tidsåtgång för denna planering och
tidpunkten för övertagandet.

Förslag till ny Organisation
Befintliga tjänster tillhörande tekniska nämnden
Avdelningschef 1,0 tjänst
Trafikplanerare 1,0 tjänst
Assistent 1,0 tjänst
Överflyttade tjänster till tekniska nämnden från vårdnämnderna.
Färdtjänsthandläggare Visby Vårdnämnd 0,75 tjänst
Färdtjänsthandläggare Visby Vårdnämnd 0,75 tjänst
Färdtjänsthandläggare Gotlands södra vårdnämnd 0,75 tjänst
Färdtjänsthandläggare Gotlands norra vårdnämnd 0,50 tjänst
Överflyttad tjänst till tekniska nämnden från hälso- och sjukvårdsnämnden
Assistent för handläggning av sjukresor 0,50 tjänst
Projektanställning
Projektanställning under 2 - 3 år 1,0 tjänst

Tidplan
Den nya organisationen föreslås genomföras fr. o m 2001-10-01 under förutsättning att
resurser i form av tjänster och budgetmedel som täcker de verkliga kostnaderna tillförs
tekniska nämnden.

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

Sammanställning av kostnader för färdtjänst- riksfärdtjänst- sjukresor samt löner
och administrationskostnader för år 2000 och indexuppräknat för år 2001.

Kostnad år 2000 Kostnader inkl.
indexuppräknat till
år 2001
Beställningscentral för färdtjänst och sjukresor

1 021 000

Färdtjänstresor netto

7 500 000

Riksfärdtjänstresor netto

1 041 000
7 650 000

976 000

996 000

8 500 000

8 655 000

Kostnader för ADB tjänster, datastöd i
beställningscentralen, faktureringsrutin statistikpaket, framställning av färdtjänstkort,
telekostnader m.m.

204 000

208 000

Löner inkl. po.kostnader samt resekostnader för 2,75
färdtjänsthanläggare

901 000

928 000

Lön inkl. po.kostnad för 0.50 assistenttjänst för
sjukreseadministration

123 000

127 000

Kontorsutrustning, datorer, telekostnader hyror för 6
st kontorsrum

300 000

306 000

19 525 000

19 911 000

Sjukresor netto

Summa

Projektanställning 1,0 under 2 - 3 år
Summa totalt

Kollektivtrafikavdelningen
Per-Arne Jonsson

430 000
19 525 000

20 341 000
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Sammanfattning
Remissomgången har givit många engagerade och konstruktiva synpunkter på utredningen.
Mest positiva har remissinstanserna varit till förslagen om utökad antal turer i linjetrafiken,
handikappanpassning av kollektivtrafiken och förslag till fritt resande i färdtjänsten. Den mest
omfattande kritiken avser den föreslagna taxan för såväl linjetrafik som färdtjänst. En vanligt
förekommande synpunkt är behovet av information om regler och om särskilda krav som
olika grupper har. Flera kritiserar delar i regelverket som inte har förändrats vilket tyder på att
dagens regler inte diskuterats allmänt.
Flera av handikapporganisationerna är mycket kritiska till förslaget till utredningens förslag
till nya färdtjänstregler. Formuleringarna i remissvaren är så kraftiga att överläggningar bör
ske med handikapporganisationerna innan förslaget behandlas vidare. På flera punkter framför
remissinstanserna önskemål om förändringar av förhållanden som utredningen inte förändrat i
förhållande till dagens regler. Flera av de framförda synpunkterna kan beaktas vid fortsatta
handläggningen. Exempelvis bör kortare handläggningstid för färdtjänstansökningar,
undantag från uppehåll på resan eller krav på byte kunna införas i regelverket.
Remissinstanserna är mer positiva till förslagen till ändrat sjukresereglemente. Flera
remissinstanser uttalar sig positivt till samåkning, högkostnadsskydd och tidtabellslagda
sjukreseturer. Kritiken mot nya sjukresereglementet gäller förslag till avgift och ansvar för
planering av resan. Dessutom framförs kritik mot delar av sjukresereglementet som inte
förändrats. De nya sjukresereglementet är tydligare skrivna och gällande regler framgår då
tydligare.
Alla remissinstanser är positiva till utökad trafik eller negativa till att utredningen inte föreslår
ännu mer trafikökning. Flera uttalar sig även positivt till handikappanpassning av
kollektivtrafiken. Det finns även många förslag till förbättringar av trafiken utöver de som
föreslagits i utredningen. Förslagen om förbättringar i kompletteringstrafiken har ingen
kommenterat. Ingen remissinstans uttrycker emellertid stöd för utredningens förslag att
resenärerna skall vara med och finansiera förbättrad trafik.
Remissinstanserna är positiva till att skolskjutstrafiken öppnas för övriga resenärer. Flera är
negativa till förlängd avståndsgräns för skolskjuts för 6-åringar. Utredningens förslag till
skolskjuts kan genomföras.

Förslag till beslut
Utifrån synpunkter som framkommit genom remissen föreslås följande:
att inga förändringar av färdtjänstregler och avgifter föreslås tills efter överläggningar med
handikapporganisationerna,
att skolskjutsreglementet ändras enligt utredningens förslag
att skolskjutsturer öppnas enligt utredningens förslag,
att sjukresereglementet inklusive föreslagen taxan (kollektivtrafikens enkelbiljett +35 kr)
ändras enligt utredningens förslag
att sjukreseturerna införas enligt utredningens förslag
att kompletteringstrafiken förbättras enligt utredningens förslag,
att ytterligare trafikökningar utreds vidare och
att förslag till eventuell förändring av taxan utreds vidare.
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Sammanställning av remissvaren
Allmänna synpunkter
Allmänheten framhåller brister i utredningen såsom att resandebehovet inte är undersökt,
slutsatserna om vilka faktorer som kan leda till ökat resande är felaktiga, förslagen till
förändrade turlistor och linjedragningar leder till försämrad tillgänglighet, förarnas och
passagerarnas bristande inflytande är inte belyst, förslaget till taxehöjning är oacceptabel samt
att utredningen motverkar målet om regional utveckling. Miljöaspekterna saknas i
utredningen vilket även. Taxi på landet kommer att försvinna. Ingen taxiåkare kan leva på att
köra korta turer till och från bussen.
Centern saknar i utredningsmaterialet vem som har beställt utredningen och vem som har
utfört den. De samhällsekonomiska effekterna har ej vägts in.
Entreprenörer är positiva till förslagen. Att vid kommande upphandlingar ha möjlighet att få
köra olika slag av resor som gör att fordon kan utnyttjas mera effektivt kan ge entreprenörer
möjlighet att byta fordon som är mera handikappanpassade.
Föreningen Autism saknar koordineringen med egenavgiften för resor jämlikt LSS. I värsta
fall kan man tvingas att betala 3 x periodkortet på buss. För många personer med
funktionshinder möjliggör färdtjänsten en förflyttning över huvud taget och ersätter därmed
även cykling, mopedåkning, samåkning och liknande. När det gäller anpassning av
linjetrafiken nämns enbart fysiska anpassningar samt för de som har svårt att se. "Vi måste
också diskutera hur anpassning kan underlätta för personer med psykiska och/eller
intellektuella funktionshinder". För "våran intressegrupp är det i första hand en
tillgänglighetsfråga för att kunna delta i samhället över huvud taget och inte en trafikfråga".
Gotlands läns strokförening har förståelse att kommunen försöker samordna resorna i
kommunen men tror inte att möjligheterna till samordning är så stora. Utredningen borde ha
varit mera tillgänglig och ”texten framställd i betydligt konkretare form”. De samhällsbetalda
resorna i kommunen är betydligt flera än vad som framkommer i utredningen. Resor som
anställda i kommunen gör i tjänsten och de resor som förtroendevalda gör är även
samhällsbetalda. Innehållet i begreppet ”samhällsbetalda resor” bör överensstämma med
verkligheten. En utvärdering av hela projektet bör göras efter 6-12 månader.
Gotlands södra vårdnämnd ställer sig i huvudsak positiv till utredningen.
Handikappföreningarnas samarbetsorgan har i sitt yttrande tyckt att förslaget innebär en
tydlig diskriminering av personer med funktionshinder och att man helt tar avstånd till extra
avgifter och tillägg för funktionshindrade. Man hänvisar till "FN:s standarregler för att
tillförsäkra människor med funktionsnedsättning jämlikhet och delaktighet” regel 14 policy
och planering punkt 1 och 3.
1. Staterna skall ta initiativ till och planera en policy som gynnar människor med
funktionsnedsättning och stimulera och stödja åtgärder på regional och lokal nivå.
3. De behov och intressen som människor med funktionsnedsättning har ska ingå i allmänna
utvecklingsplaner och inte särbehandlas.
Man framför även sitt missnöje med att remisstiden varit för kort.
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LO-distriktet Gotland konstaterar att inom fackföreningsrörelsen har förslaget tagits emot
positivt.
Länsbygderåd Gotland poängterar vikten att hänsyn tas till barnfamiljerna och ungdomarnas
behov och önskemål när reglerna utformas för kollektivtrafik och skolskjutsar. Efterlyser en
kortfattad populärversion av utredningen.
Länsstyrelsen anser att förslagen med utökad kollektivtrafik tillsammans med övriga förslag
är viktiga för att öka alla medborgares tillgänglighet både till arbete och service.
Förslagen till en samlad prissättning för linjetrafik, färdtjänst och sjukresor visar på ett
sammanhållet synsätt som gör det lättare att överblick de faktiska kostnaderna för den
enskilda resenärer. Förslag till nytt biljettsystem som möjliggör rabatter för ytterligare resor
kan medverka till ett ökat utnyttjande av kollektivtrafiken.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att förslaget att ersätta en viss del av taxiresor med
kollektivtrafik och att samåkning i taxibilar ökas ger en positiv miljöeffekt.
Parkinsson Gotland anser att utredningens intentioner och slutsatser i huvudsak positiva och
framåtsyftande vilket även Föreningen Autism instämmer i.
PRO, SPF, Sveriges pensionärers Riksförbund och Sveriges Kommunalpensionärers
Förbund anser att förslagen i utredningen ger stora möjligheter att avsevärt förbättra
kollektivtrafiken och de samhällsbetalda resor förutsatt att begärda medel anvisas och att
angiven tidplan för genomförandet kan hållas. Höjning av taxorna kan ifrågasättas då
pensionärskollektivet inkomst har fått en tillväxt med endast 0.3 % under senare år.
Reumatikerdistrikt Gotland avslutar sitt remissyttrande med att ”detta förslag till taxa inte
accepteras, det är allt för diskriminerande för sjuka och för de färdtjänstberättigade”.
RSMH Gotlands distrikt anser det är viktigt med en omfattande enkel och tydlig information
till allmänheten om de nya reglerna.
SOS-Alarm – Beställningscentralen ”upplever tankarna som finns i utredningen som ett
mycket väl genomtänkt helhetstänkande”. Många av de föreslagna förändringar kommer att
uppfattas som positiva med andra uppfattas som negativa. Ett stort informations –
utbildningsansvar kommer att läggas på beställningscentralen som enligt förslaget kommer
att få en nyckelroll i ännu högre grad än för närvarande. Detta kommer att kräva utökning av
resurser för personal , uppgradering av datasystem m.m. I utredningens ekonomiska kalkyl
finns inte dessa kostnader redovisade vilket SOS-Alarm saknar.
RTP Gotland anser att diskrimineringsombudsmannen borde ta del av denna utredning. ”Vem
har erfarenhet av olika funktionshinder av de som jobbat med utredningen är en fråga som
RTP ställer. RTP föreslår att de som drabbas av att exempelvis taxin inte kommer på utsatt tid
får del av den förseningsavgift som taxi får betala till kommunen, förslagsvis 50 %. ”Vad är
livskvalité? Med dessa så drastiska förslag är det att sila mygg men äta elefanter.
Unga synskadade Stockholm-Gotland hoppas att förslagen kommer att utarbetas och justeras
med synskadades orienteringshandikapp och begränsningar i åtanke.
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Synpunkter beträffande förslag till nytt färdtjänstreglemente
Allmänheten. Många är missnöjda med dagens färdtjänst då bilar uteblir eller kommer för
sent och att samordning av resor görs på felaktigt sätt så att restiden blir för lång. Sjuka och
handikappade har inte ork och vetskap vart man skall vända sig för att klaga. Förslaget
innebär ökade reskostnader för grupper som redan är drabbade.
I förslagen finns inte ett ord om alla som är rullstolsburna. Är alla hänvisade till bussen? En
vanlig låggolvbuss hur många rullstolsburna tar den? Det tar 5-10 min. att surra fast en
rullstol vem gör det?
Centerpartiet. Om två färdtjänstberättigade personer reser borde den ena få vara
ledsagare/medresenär åt den andra då handikappen kan vara av olika slag.
LO-distriktet Gotland anser att taxan för färdtjänst bör bibehållas på nuvarande nivå. Viktigt
att informationen till denna grupp blir klar och tydlig då stor oro råder om att alla
färdtjänstberättigade skall åka buss-taxi. Möjlighet att betala milersättning till personer som
skjutsar resenären till närmaste buss istället för taxi borde beaktas.
De handikappades riksförbund DHR tycker inte att de som är rullstolsburna eller har en
funktionsnedsättning skall behöva byta färdmedel under resan. Personer med bestående
handikapp skall inte behöva söka nytt färdtjänsttillstånd vart annat år vilket även SRF
instämmer i. Taxan för färdtjänsten är svåröverskådlig. ”Vad kostar en resa över exempelvis 8
mil”. Taxan skall vara samma som i kollektivtrafiken vilket även RTP Gotland,
Reumatikerdistrikt Gotland och Handikappföreningarnas samarbetsorgan instämmer i. Det
måste klargöras var man kan överklaga ett färdtjänstbeslut framhåller DHR.
Föreningen Autism framhåller vikten av individuell bedömning vid ansökan om färdtjänst då
färdtjänst ofta är enda möjligheten för dessa personer att delta i olika aktiviteter
Gotlands läns strokförening är positiv till fritt antal färdtjänstresor vilket även Rute
hembygdsförening, Centerpartiet och Handikappföreningarnas samarbetsorgan är. Totalt blir
det dock stora försämringar för färdtjänstresenärer. Den ökade egenavgiften kommer att
begränsa resandet. Färdtjänsthandläggarna måste få goda möjligheter för utbildning och PRO,
SPF, Sveriges pensionärers Riksförbund och Sveriges Kommunalpensionärers Förbund anser
att kompetens på de som skall handlägga färdtjänsten ,p.g.a. de komplicerade känsliga beslut
som skall fattas, skall framgå av reglementet.
Handikappföreningarnas samarbetsorgan anser inte att förslaget syftar till
att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för personer med
funktionshinder,
att ge förutsättningar för ökad självständighet och självbestämmande för personer med
funktionshinder
att ge förutsättningar för funktionshindrade personer att skapa ett värdigt liv i gemenskap med
andra.
HSO anser att resan försvåras för de funktionshindrade.
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PRO, SPF, Sveriges pensionärers Riksförbund och Sveriges Kommunalpensionärers
Förbund vill att färdtjänst även skall kunna beviljas äldre människor som inte har en
funktionsnedsättning som ger rätt till färdtjänst men som till följd av fysisk försvagning på
ålderns höst lever ett allt mer isolerat liv. Rätt till färdtjänst skall kunna ges även om
funktionsnedsättningen beräknas bestå i minst 3 månader och inte som i förslaget 6 månader.
Reumatikerdistrikt Gotland anser att förslaget är diskriminerande för de funktionshindrade
(man är i händerna på beställningscentralen). Många äldre kommer inte att våga åka färdtjänst
och det kommer färre medlemmar till möten och sammankomster. Fyra veckor är för lång
handläggningstid för att man skall kunna få färdtjänst vilket även Handikappföreningarnas
samarbetsorgan anser.
RSMH Gotlands distrikt ställer sig frågan om ”vem som kommer att avgöra om en person är
bråkig och av den anledning inte får utnyttja sin färdtjänst”? För psykiskt funktionshindrade
personer kan väntetider, byte till annat fordon m.m. göra personen trött och orolig och av den
anledning bli störande. Om en medföljare / ledsagare får vara med på resan kan en sådan
person vara lugnare.
SRF Gotland anser att månadskort för resor till arbetet med färdtjänst skall motsvara
kostnaden för ordinarie månadskort för buss och inte som i förslaget 3 ggr busskortet. Att inte
längre får göra något uppehåll i färdtjänsten kommer att innebära att man inte kommer att
kunna exempelvis lämna/hämta sina barn på daghem e dyl vilket även Unga synskadade
Stockholm-Gotland framhållit i sitt remissvar. Det bör även framgå att svårigheter att
orientera sig skall kunna ge rätt till färdtjänst.
Unga synskadade Stockholm-Gotland framhåller att synskadade även i framtiden kan boka
sina resor till självvalda tider och inte bli tidtabellstyrda likt en kollektivtrafik i miniatyr.
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Synpunkter beträffande förslag till nytt sjukresereglemente
Allmänheten motsätter sig att beställningscentralen skall avgöra om en person skall få åka
taxi till lasarettet. Taxan för sjukresor blir orättvis. Varför skall man betala mera för en
sjukresa för att man är sjuk och bor på landet. Högkostnadsskydd för sjukresor är positivt.
Centerpartiet ställer frågan om vem som är ansvarig för vilka kriterier som används vid
fördelning av färdsätt för sjukresor.
De handikappades riksförbund DHR framhåller vikten av att hållplatser åtgärdas så att man
lätt kommer ombord på de handikappanpassade bussarna. DHR ser svårigheter med att
anpassa mottagningstiderna på lasarettet vilket även Reumatikerdistrikt Gotland instämmer i.
”Vad händer om bussen blir försenad och man kommer för sent till avtalad läkartid”?
Gotlands läns strokförening ser det som helt naturligt att man reser flera personer från
samma ort samtidigt . Man betvivlar dock att sjukvården lyckas att organisera sin verksamhet
på detta sätt som förslaget innebär och utgår från att föreslagna åtgärder införs som en
försöksverksamhet.
Gotlands södra vårdnämnd tycker att det är bra att sjukvårdsinrättningarna anpassar
mottagningstider till kollektivtrafikens turlista.
Handikappföreningarna samarbetsorgan anser att följande punkter i sjukresereglementet är
diskriminerande av funktionshindrade och säger på det bestämdaste stopp för införande av
dessa:
Punkt 2 hur skall sjukresan göras.
Punkt 3 sjukresans planering
Punkt 4 besökstider
Punkt 5 resebeställning
Punkt 14 hur skall jag resa – förmåner och ersättningar för resa till och från fastlandet.
LO-distriktet Gotland anser att taxan bör bibehållas på nuvarande nivå. De som bor långt
ifrån en tätort får en högre kostnad vilket inte är rättvist.
Parkinsson Gotland anser att ersättning för resa med egen bil till sjuvårdande behandling är
alltför låg vilket även Rute Hembygdsförening, Gotlands Södra vårdnämnd och allmänheten
instämmer i. En uppräkning till den statliga normens ersättningsregler torde i längden bli
billigare för kommunen då många exempelvis kan ta bilen till anslutningsbussen eller att man
själv eller anhörig kör hela vägen.
Reumatikerdistrikt Gotland undrar hur operatörer i beställningscentralen skall kunna bedöma
vilket behov av transportfordon som behövs. Distriktet tror heller inte att man kan få den hjälp
av busschauffören som kan behövas. För resor till sjukvård på fastlandet måste man ha rätt till
sjukhytt både på fram- och återresan. Man ser svårigheter att kombinera sjukresor med
skolbussar.
RSMH Gotlands distrikt är oroliga för att samåkning, väntetider upp till 2 timmar, längre
färdväg vid samåkning och den ansträngning som uppkommer med byten mellan fordon blir
jobbig och man blir låst och beroende när man får åka.
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RTP Gotland tror att kostnaderna i praktiken inte blir mindre då det säkert blir fler
ambulanstransporter vi sjukresor.
Rute hembygdsförening framhåller att det är viktig att turerna för sjukresor annonseras och
markeras i busstidtabellen.

Kollektivtrafiken på Gotland
Allmänheten har önskemål om busstrafik Visby-Hemse över Hejde linje 12 varje förmiddag
med retur på eftermiddagen. Önskar även förbindelse Hemse-Visby linje 12 varje lördag.
Viktigt att övergången mellan nord- och södergående linje koordineras så att det blir möjligt
att resa från södra delen av ön till norra delen tur och retur samma dag.
Linje 21 Fårösund-Visby med avgång från Fårösund kl 06.40 måste invänta färjan från Fårö
som ankommer Fårösund ca. 06.45. Ankomsttiden till Visby borde, även vid halt väglag,
kunna hållas.
"Utred först resandebehovet och föreslå sedan förbättringar utifrån det". Inga prishöjningar
av resande med allmän kollektivtrafik. Enkelbiljetter är redan idag för dyra. Resenärer och
förare måste få möjlighet att påverka utformningen av kollektivtrafiken. "Snabbheten hänger
inte på hur fort bussen kör utan det är den totala restiden dörr till dörr som är avgörande".
Turer från Valleviken-Rute-Hellvi kan ske med matartrafik till linje 21 eller genom en
förlängning av linje 22 på tider som passar arbets- och skoltider i Visby.
Att områden med svagt resandeunderlag kan förlora sin direktförbindelse med Visby stämmer
inte överens med målen på god regional utveckling.
"Varför har man glömt Östra Gotland". Bör beaktas vid den fortsatta planeringen.
"Det får inte bli så att taxin kör efter bussen för att resan skall ske med buss - taxi".
Skolbussarna är dåligt handikappanpassade kommer att vara svårt för rörelsehindrade att
utnyttja dessa.
Den utökade turtätheten måste även gälla resor till/från Burgsvik vilket även Gotlands södra
vårdnämnd framhåller. Prisökningen för resa Visby-Burgsvik är ca 75 % men ingen
förbättring föreslås.
Den höjda taxan kommer att slå hårt mot landsbygden. Tanken med ett "rundare Gotland"
faller. Skall man ha en högre taxa enbart på sommaren? Eller skall man ha lika taxa för alla
för att få mera turister ut på landsbygden? Länskortet borde vara opersonligt och klippkort
fullpris borde gälla över hela Gotlands och inte enbart mellan 2 orter.
Om man menar allvar med en levande landsbygd borde man då inte införa gratis busstrafik
som en morot för att bosätta sig på landet.
Busshållplatsen i Visby måste vara öppen även på kvällstid. Målen för hur nöjd man skall
vara som bussresenär är i målen alldeles för högt ställda.
Busstidtabellen måste göras mera lättläst. Trafikantråd i någon form är önskvärt.
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Centerpartiet anser att det är en svaghet i utredningen att Östra Gotland inte har någon
stomlinje. 40 km bör vara högsta prisgräns vid enkelbiljett för resor i all kollektivtrafik. Utred
om möjlighet finns att under ett år ge gratis busskort för att åka kollektivt åkande på Gotland.
Färdtjänstresenärernas rätt att i linjetrafik få ta med sig en medresenär utan avgift är bra.
Folkhögskolestyrelsen välkomnar förslagen om snabbare turer mellan bl.a Visby-Hemse
vilket kan innebära dagliga resor för elever som studerar i Hemse men bor i Visby. Man
ställer också förhoppning om att förändringar görs så att pendlingsresor är möjliga mellan
Klintehamn och Hemse.
Föreningen Autism pekar på svårigheter för en stor grupp av personer med autism. De flesta
kan ha svårt att vänta, måste alltid resa med samma person, ej avvika från den vanliga
resrutten och har för övrigt svårt att hantera oväntade händelser. Sådana händelser kan
innebära stark oro som yttrar sig på olika sätt och för dessa är linjetrafik inte möjlig.
Handikappföreningarnas samarbetsorgan tycker att det är bra att kollektivtrafiken
handikappanpassas så att en del funktionshindrade personer kan utnyttja den.
Hälso- och sjukvårdsnämnden Det är viktigt att inte bara kommunens vårdinrättningar är
medvetna om förändringar vad gäller sjukresor, reseplanering i samband med kallelser m.m.
utan även att de privata vårdgivarna får information om vad som gäller. Positivt med
högkostnadsskydd då detta blir mera rättvist och att även resor till sjukhus på fastlandet ingår
i högkostnadsskyddet. Rutiner för fakturering av vissa resor i efterhand bör utredas.
LO-distriktet Gotland anser att taxan skall bibehållas på nuvarande nivå även om det innebär
att en högre del måste finansieras via skatten. Utbyggd trafik får inte bara ske på de stora
linjerna utan bör även komma vissa glesbygdsområden till del som redan idag har dåliga
förbindelser.
Länsbygderåd Gotland anser att det behövs flera turer på lördagar, senare på kvällar och mitt
på dagen. Turerna måste samordnas med Fåröfärjans och fastlandsfärjornas tidtabeller. Det
behövs både snabba och uträtade stomlinjer och "mjölktåg, bussar som kör ner i kveiar".
Anser att höjningen på enkelbiljetten på de längsta resorna är för hög. Högsta priset 47 kr bör
gälla från ungefär 40 km.
Parkinson Gotland är positiv till en utveckling av kollektivtrafiken.
PRO, SPF, Sveriges pensionärers Riksförbund och Sveriges Kommunalpensionärers
Förbund
anser att viss väntetid kan accepteras vid sjukresa men att "max 2 timmar" skall tas bort. Man
är också tveksam till att ansvaret för besökstider och till viss del resans planering läggs på
resenären.
RSMH Gotlands distrikt och SSRF Gotland framhåller att det är många samordningsfrågor
som måste lösas. Viktigt är att avgångs- och ankomsttider för landbygdsbussarna och
anslutningsbussarna i Visby koordineras med tiderna för bussarn från landet.
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Rute hembygdsförening är mycket positiva till utökad busstrafik Fårösund-Visby men
framhåller att turer som berörs skall ha anknytning till avgående och ankommande färjor i
Visby. Önskemål är att det morgon-middag-kväll även blir trafik genom Lergrav-VallevikenRute och Hellvi vilket även framförs från allmänheten. Flera kvällsturer mellan Fårösund och
Visby efterlyses. En fortsatt utbyggd kompletteringstrafik är positiv. Hållplatserna måste ses
över särskilt under vintertid vilket även Länsbygderåd Gotland, PRO, SPF, Sveriges
pensionärers Riksförbund och Sveriges Kommunalpensionärers Förbund instämmer i.
"Rastplatsen vid Rute kyrka, som alltid plogas, kan vara en bra omstigningsplats. Bra att
skolskjutsarna öppnas för allmänheten vilket även Länsbygderåd Gotland instämmer i.
Föreningen föreslår att man på försök trafikerar socknar runt Lärbro med mindre bussar som
ansluter till Lärbro.
SRF Gotland kräver, speciellt för synskadade, hållplatsutrop, igenkännande ringsignal på
innerstadsbussarna vid de större hållplatserna, sittplatser för alla funktionshindrade personer
och märkta bussar som gör det lätt för synskadade att veta att rätt buss anlänt. Man ställer
också frågan hur man tänker lösa frågan om ledarhund på buss och allergikers problem vid
resor där ledarhund finns med.
Unga synskadade Stockholm-Gotland vill att hållplatsutrop blir standard inom den
kommunala kollektivtrafiken. Man vill även att färdtjänstberättigade i framtiden skall kunna
resa med buss utan att betala avgift.

Synpunkter beträffande förslag till nytt skolskjutsreglemente
Centerpartiet ser det som positivt att skolskjutsarna öppnas för allmänt resande vilket även
allmänheten instämmer i.
Gotlands föräldrarförening anser att BUF skall vara huvudman för skolskjutsarna även i
framtiden. Tryggheten för små barn att endast ha en eller två chaufförer, att ha sin plats i
bussen, att chauffören vet exakt var barnen skall kliva av betyder mycket. Säkerheten vid på
och avstigning bör redan nu ses över. Man framför även farhågor för hur tidskravet på 45
minuters restid skall kunna hållas och vilken administration som fordras när skolbussarna
öppnas upp för allmänheten.
Reumatikerdistrikt Gotland föreslår att reglerna för förskolebarn ej ändras utan att nuvarande
gräns på 1 km för förskolebarn står fast vilket även Handikappföreningarnas
samarbetsorgan,Gotlands föräldrarförening, Centerpartiet, LO-distriktet Gotland och
allmänheten instämmer i.

Kollektivtrafikavdelningen

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2001-03-28

BUN § 28

Samordnad persontrafik, remiss
Dnr 2001/026-62

En särskild projektgrupp har utarbetat förslag till ökad samordning av de
samhällsbetalda
persontransporterna (Kollektivtrafik, skolskjutsning, färdtjänst samt sjukresor) i
Gotlands kommun.
Förslaget har utsänts på en bred remiss bland berörda. Inom BUNs
verksamhetsområde lämnas följande
förslag:
Förslag 1: "Skolskjutsar som sker med buss annonseras i tidtabell och
öppnas för allmänt resande. "
Förslag 2: "Kostnaden för skolskjutsberättigade elevers resor i allmän
kollektivtrafik är utan kostnad för skolan. Skolan betalar övrig skolskjuts"
Förslag 3: "Skolskjuts beroende på färdvägens längd ges till förskoleelever
och till elever i skolår 1-3 om avståndet är över 2 km. "
Kommunstyrelsen har berett barn- och utbildningsnämnden i Gotlands kommun
möjlighet att yttra sig över motionen. Yttrande skall vara kommunstyrelsen
tillhanda senast 2001-04-01.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. BUN tillstyrker förslag 1 och 2.
2.

BUN avstyrker förslag 3 såtillvida att BUN anser att nuvarande
avståndsgräns (1 km) skall bibehållas, utom i de undantagsfall då särskilt
fordon erfordras för att avståndsgränsen skall kunna iakttas.

LO-DISTRIKTET GOTLAND
Visby 2001-04-05

Remissyttrande - samhällsbetalda resor
LO-distriktet Gotland vill komplettera tidigare yttrande med synpunkter som framkommit på
ett välbesökt möte i Hemse den 4 april.
Den största orättvisan i förslaget är taxan. Den övre kilometergränsen får inte överskrida 50
kilometer, för annars slår det orättvist mot de som bort långt från Visby. 63
kilometersgränsen kommer att innebära att bl.a. ungdomar och pensionärer som bor långt
ifrån Visby avstår från att åka kollektivt och söker andra alternativ för sitt resande. Även
gränsen för färdtjänst och sjukresor får inte vara högre än 50 kilometer. För att man är
handikappad eller sjuk skall man inte tvingas att betala en högre kostnad och t.ex.
taxeförslaget för sjukresa med taxi är mycket orättvist och drabbar direkt dem som är så
sjuka att de måste åka taxi. Att kostnaden för fårdtjänstresenärernas periodkort för
arbetsresor och utbildningsresor skall var dubbelt så dyrt som ett länskort i kollektivtrafiken
är helt oacceptabelt. Anslutningsresor till kollektivtrafiken borde var möjligt att betala t.ex.
grannar en milersättning istället för att alltid utnyttja taxi.
•

Vi föreslår att taxan för färdtjänst och sjukresor skall vara maximalt samma som
enkelprisbiljett på kollektivtrafiken och att den övre gränsen blir maximalt 50 kilometer.

•

Vi föreslår att periodkort för arbetsresor och utbildningsresor för färdtjänstresenärer
jämställs med länskort på kollektivtrafiken.

•

Vi förslår att man undersöker möjligheten till ett ersättningssystem för att t.ex. grannar
skall skjutsa färdtjänstresenärer till busshållplatsen.

Vid utbyggnaden av kollektivtrafiken måste Burgsvik och Ljugarn finnas med. På
stomlinjerna måste det finnas bussar som tar fler passagerare så vi slipper dessa stressande
och kostnadskrävande extrabussar. Östergarnslandet är ett exempel på ett område där det inte
finns någon kollektivtrafik och det borde beaktas i förslaget.
•

Vi föreslår att stomlinjen till Hemse förlängs till Burgsvik

•

Vi föreslår att linjen Roma - Ljugarn görs till en atomlinje.

•

Vi föreslår att ledbussar används på vissa överfulla linjer.

•

Vi föreslår att man beaktar speciella glesbygdsområden som t.ex. Östergarnslandet vid
utbyggnaden av kollektivtrafiken.

Det finns även en stor oro bland sjukresenärer om detta med speciella sjukresebussar
kommer att fungera samt om samordningen med kollektivtrafiken kommer att klaffa. Vi
har därför några frågeställningar som måste beaktas i förslaget.
•

Kommer lasarettet och läkare att kunna anpassa sig till att det kommer så många
sjukresenärer på en gång ?

•

Är det inte även en risk att detta kan leda fram till att ytterligare fler läkarstationer
läggs ner på landsbygden ?

•

Kommer logistiken mellan anslutningsresor och kollektivtrafiken verkligen att
fungera tillfredsställande under alla årstider.

Förslaget att öka avståndet till 2 kilometer för att få skolskjuts för förskoleelever är ett
dåligt förslag.
•

Vi föreslår att gränsen på 1 kilometer för att få skolskjuts för förskoleelever
bibehålls

Med vänliga hälsningar LO-distriktet Gotland
Tommy Gardell

GOTLANDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

2001-03-28

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

2001-03-07

Kfn § 59
Au § 51

Remiss. Tekniska förvaltningen. Samverkan i kollektivtrafiken
och samhällsbetalda resor i Gotlands kommun
Dnr 2001/066-78
Tekniska förvaltningen 2001-02-09
Kultur- och fritidsförvaltningen 2001-03-15

Tekniska nämnden tillsatte 1997-09-02 en projektorganisation för att göra
en översyn av nuvarande förhållanden av kollektivtrafik och
samhällsbetalda resor på Gotland. Syftet med projektet är att lämna förslag
till åtgärder för att utveckla ett utökats samarbete mellan de offentligt
finansierade trafikformer som finns i kommunen.
Arbetet har indelats i tre etapper och nämnderna har inbjudits att lämna
synpunkter och förslag på etapp 3 och i första hand förslag till nya regler för
färdtjänstreglemente, sjukresereglemente, skolskjutsreglemente och taxa.
Från förvaltningen har framlagt ett antal synpunkter på förslagen i
rapporten.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
Av förvaltningen framförda synpunkter överlämnas som nämndens
yttrande.
____
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
_____

2001-03-15
Dnr 2001/066-78
Kultur- och
fritidsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Gotlands kommun

Kultur- och fritidsnämndens remissvar. Samverkan i kollektivtrafiken och
samhällsbetalda resor i Gotlands kommun
Tekniska förvaltningens förslag till ny organisation för kollektivtrafik,
integrering av olika färdsätt och förbättrad standard för kollektivtrafiken har
tillställts kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden
instämmer i huvudsak med förslagen men vill göra vissa påpekanden som har
beröring med av oss bedriven verksamhet.
-

Skolskjutsar öppnas för allmänt resande och då särskilt för förskole- och
barnomsorgsgrupper.

-

Beställningstrafik (komplement till linjetrafik) görs tillgänglig för barnomsorgen. Vi vill därmed öppna en möjlighet för t ex barnomsorgen i
Bingebyområdet att beställa resor till Almedalsbiblioteket och att man då
bortser från kravet på avstånd 2 km.

Kultur- och fritidsnämnden

Torsten Gislestam
Ordförande

Ulla Pettersson
Förvaltningschef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefaxl

621 81 VISBY

Kultur och fritidskontoret
Kung Magnus väg 16, Visby

+46 (0)498-26 90 00 (växel)

+46 (0)498-26 96 59

GOTLANDS KOMMUN
Hälso- och sjukvårdsnämnden

85
29 januari 2001

HSN § 63. Samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar
• hs 2001/0005-51 förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
- det fulla ansvaret för sjukresor överförs till tekniska nämnden från och med
2001-04-01
- överföra anslagna budgetmedel för sjukresor på Gotland från hälso- och
sjukvårdsnämnden till tekniska nämnden
- ge tekniska nämnden i uppdrag att se över kollektivtrafiken så att fler
turer/linjer angör Visby lasarett
Bakgrund 2001-01-22 HSN au § 40.
Tekniska förvaltningen har enligt uppdrag från kommunstyrelsen tillsatt en
styrgrupp av berörda förvaltningar och nämnder för att bl.a. utreda förutsättningarna för en samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst- och sjukresor och mera långsiktigt även inkludera skolskjutstrafiken.
Styrgruppen har föreslagit att berörda nämnder och Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta; att det fulla ansvaret för färdtjänst,
riksfärdtjänst, sjukresor och beställningscentral överförs till tekniska nämnden
från och med 2001-04-01 under förutsättning att medel motsvarande verkliga
kostnader för år 2000 tillförs tekniska nämnden; att överföra budgetmedel för
sjukresor på Gotland och beställningscentral från hälso- och sjukvårdsnämnden
till tekniska nämnden; att kommunstyrelsen tillför tekniska nämnden
budgetmedel för att täcka skillnaden mellan budgeterade och verkliga
kostnader år 2000.
Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen att
- det fulla ansvaret för sjukresor överförs till tekniska nämnden från och med
2001-04-01
- överföra anslagna budgetmedel för sjukresor på Gotland från hälso- och
sjukvårdsnämnden till tekniska nämnden

delges kommunstyrelsen och tekniska nämnden

K:\Hs\__hsn\_010129\29jan01.doc (59) 01-02-05

2000-12-21
Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och
skolskjutsar
Tekniska förvaltningen har enligt uppdrag från kommunstyrelsen tillsatt en
styrgrupp av berörda förvaltningar och nämnder för att bl.a. utreda förutsättningarna för en samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst- och sjukresor
och mera långsiktigt även inkludera skolskjutstrafiken.
Utredningen har beskrivit fördelarna med en samordning av de samhällsbetalda
resorna och föreslår att tekniska nämnden utöver linjetrafiken även får det fulla
ansvaret för såväl färdtjänst- riksfärdtjänst, sjukresor och på sikt även skolskjutstrafiken. Med fullt ansvar menas att nämnden har politiskt och ekonomisk
ansvar och att berörda tjänstemän inom Gotlands kommun finns inom nämn
den.
De i projektet ingående förvaltningar är för en samlad organisation för de samhällsbetalda resorna och att verksamheterna överförs till tekniska nämnden. De
samhällsbetalda resorna har under de senaste åren överskridit budget. I utredningen förutsätts att den nya organisationen fullt ut är finansierad vid start och
TF ser det som en förutsättning för övertagande. Vårdnämnderna och hälso- och
sjukvårdsnämnden har framfört att medel utöver budget inte är möjligt att överföra till tekniska nämnden.
Eftersom respektive nämnd förväntas överskrida budget för samhällsbetalda
resor år 2000 föreslås att nämnderna hos kommunstyrelsen begär att respektive
budget för 2001 justeras för att täcka de verkliga kostnaderna.
Budgetmedlen skall förutom kostnaderna för färdtjänst- riksfärdtjänst, sjukresor
och beställningscentral också täcka kostnaderna motsvarande 3,75 tjänster för
handläggning av dessa resor. Till tjänsterna hör även kostnader för lokaler,
resekostnader, utbildning m.m.
Beträffande skolskjutsar kommer arbetet med planering, upphandling och integrering av skolskjutsar med övriga samhällsbetalda resor att ske i samarbete
mellan Barn och utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen i form av
lokala samarbetsgrupper.
Integrering av skolskjutsar med övriga samhällsbetalda resor kräver enligt utredning resurser i form av en projektanställd i ca. 2-3 år. Skolskjutstrafikens
beräknas inom de närmaste åren stå inför stora kostnadsökningar.

Sjukhusledningen

Tfn

Fax

Visby lasarett
621 84 VISBY

0498 – 26 80 00

0498 - 20 35 58

Org nr

hhtp://www.Gotland.se

Gotlands kommun
212000-0803

2000-12-21
Hälso- och sjukvården
Hälso och sjukvårdsnämnden föreslås besluta
föreslå kommunstyrelsen besluta
att det fulla ansvaret för färdtjänst- riksfärdtjänst, sjukresor och beställningscentral överförs till tekniska nämnden fr o m 2001-04-01 under förutsättning att
medel motsvarande verkliga kostnader för år 2000 tillförs tekniska nämnden.
att överföra budgetmedel för sjukresor på Gotland och beställningscentral från
hälso- och sjukvårdsnämnden till tekniska nämnden
att kommunstyrelsen tillför tekniska nämnden budgetmedel för att täcka skillnaden mellan budgeterade och verkliga kostnader år 2000.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Jan-Olof Henriksson
hälso- och sjukvårdsdirektör

Sjukhusledningen

Tfn

Fax

Visby lasarett
621 84 VISBY

0498 – 26 80 00

0498 - 20 35 58

Org nr

hhtp://www.Gotland.se

Gotlands kommun
212000-0803

GOTLANDS KOMMUN
Gotlands norra vårdnämnd

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2001-01-30

GNV § 4 Samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst,
sjukresor och skolskjutsar
•
•

VN 2001/0008-53
GNV/AU 2001-01-15 § 4

Tekniska förvaltningen har enligt uppdrag från kommunstyrelsen tillsatt en
styr- grupp med representanter från berörda förvaltningar och nämnder för att
bl a utreda förutsättningarna för en samlad organisation för kollektivtrafik,
färd- tjänst- och sjukresor och mera långsiktigt även inkludera
skolskjutstrafiken.
Utredningen har beskrivit fördelarna med en samordning av de samhällsbetalda
resorna och föreslår att Tekniska nämnden, utöver linjetrafiken, även får det
fulla ansvaret för såväl färdtjänst-, riksfärdtjänst- och sjukresor och på sikt
även skolskjutstrafiken. Med fullt ansvar menas att nämnden har politiskt och
ekono- miskt ansvar och att berörda tjänstemän inom Gotlands kommun finns
inom nämnden.
De i projektet ingående förvaltningarna förordnar en samlad organisation för de
samhällsbetalda resorna och att verksamheterna överförs till Tekniska
nämnden. De samhällsbetalda resorna har under de senaste åren överskridit
budget. I ut- redningen förutsätts att den nya organisationen fullt ut är
finansierad vid start och Tekniska förvaltningen ser det som en förutsättning för
övertagande. Vård- nämnderna och hälso- och sjukvårdsnämnden har framfört
att medel utöver budget inte är möjligt att överföra till tekniska nämnden.
Eftersom respektive nämnd förväntas överskrida budget för samhällsbetalda
resor år 2000, föreslås att nämnderna, hos kommunstyrelsen, begär att respektive budget för 2001 justeras för att täcka de verkliga kostnaderna.
Budgetmedlen skall, förutom kostnaderna för färdtjänst-, riksfärdtjänst-,
sjukresor och beställningscentral också täcka kostnaderna motsvarande 3,75
tjänster för handläggning av dessa resor. Till tjänsterna hör även kostnader för
lokaler, resekostnader, utbildning m.m.
Beträffande skolskjutsar kommer arbetet med planering, upphandling och
integrering av skolskjutsar med övriga samhällsbetalda resor att ske i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen i form
av lokala samarbetsgrupper.
Integrering av skolskjutsar med övriga samhällsbetalda resor kräver enligt
utredning resurser i form av en projektanställd i ca 2-3 år. Skolskjutstrafiken
beräknas inom de närmaste åren stå inför stora kostnadsökningar.
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GOTLANDS KOMMUN
Gotlands norra vårdnämnd

2
2001-01-30

GNV § 4 forts

Förslag till beslut
Styrgruppen föreslår Gotlands norra vårdnämnd besluta
•

I samband med Tekniska nämndens övertagande - 1 april 2001 - av färdtjänst/riksfärdtjänst, överföra budgetmedel för färdtjänst- och riksfärdtjänstresor samt medel motsvarande 0,50 handläggartjänst, inkl
utbildning, med totalt 2 093 Tkr. Kostnader för lokaler kan ej överföras
då handlägg- arna delar rum.

•

Hos kommunstyrelsen begära att budgetmedel tillförs Tekniska nämnden
för att täcka skillnaden mellan budgeterade och verkliga kostnader år
2000.

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL VÅRDNÄMNDEN
Besluta i enlighet med föreliggande förslag.

VÅRDNÄMNDENS BESLUT
Vårdnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutet meddelas
Tekniska nämnden
Ks
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GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd

2001-02-14

VVN § 14

VN2000/0398 53

VVN/AU § 65

Samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och
skolskjutsar
Tekniska förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen tillsatt en styrgrupp
av berörda förvaltningar och nämnder för att bl.a. utreda förutsättningarna för en
samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst- och sjukresor och mera långsiktigt även inkludera skolskjutstrafiken. De i projektet ingående förvaltningarna
är för en samlad organisation för de samhällsbetalda resorna och att
verksamheterna överförs till tekniska nämnden. I utredningen förutsätts att den
nya organisationen fullt ut är finansierad vid start och tekniska förvaltningen ser
det som en förutsättning för övertagande.
Arbetsutskottets förslag till vårdnämnden
Vårdnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt följande.
1 Det fulla ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och beställningscentral överförs till tekniska nämnden fr.o.m. 2001-04-01 under förutsättning
att medel motsvarande verkliga kostnader för år 2000 tillförs tekniska
nämnden.
2 Budgetmedel överförs för färdtjänst, riksfärdtjänst och beställningscentral
från Visby vårdnämnd till tekniska nämnden.
3 Kommunstyrelsen tillför tekniska nämnden budgetmedel för att täcka
skillnaden mellan budgeterade och verkliga kostnader år 2000.
_____
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
I enlighet med föreliggande förslag.
_____

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Ekonomichef Anne-Marie Brinkborg

2001-02-21

Visby vårdnämnd
Visby vårdförvaltning

Samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och
skolskjutsar
Tekniska förvaltningen har enligt uppdrag från kommunstyrelsen tillsatt en
styrgrupp av berörda förvaltningar och nämnder för att bl.a. utreda förutsättningarna för en samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst- och sjukresor och mera långsiktigt även inkludera skolskjutstrafiken.
Utredningen har beskrivit fördelarna med en samordning av de
samhällsbetalda resorna och föreslår att tekniska nämnden utöver linjetrafiken
även får det fulla ansvaret för såväl färdtjänst- riksfärdtjänst, sjukresor och på
sikt även skolskjutstrafiken. Med fullt ansvar menas att nämnden har politiskt
och ekonomisk ansvar och att berörda tjänstemän inom Gotlands kommun
finns inom nämnden.
De i projektet ingående förvaltningar är för en samlad organisation för de samhällsbetalda resorna och att verksamheterna överförs till tekniska nämnden. De
samhällsbetalda resorna har under de senaste åren överskridit budget. I utredningen förutsätts att den nya organisationen fullt ut är finansierad vid start och
TF ser det som en förutsättning för övertagande. Vårdnämnderna och hälsooch
sjukvårdsnämnden har framfört att medel utöver budget inte är möjligt att
överföra till tekniska nämnden.
Eftersom respektive nämnd förväntas överskrida budget för samhällsbetalda
resor år 2000 föreslås att nämnderna hos kommunstyrelsen begär att respektive
budget för 2001 justeras för att täcka de verkliga kostnaderna. Budgetmedlen
skall förutom kostnaderna för färdtjänstriksfärdtjänst, sjukresor och
beställningscentral också täcka kostnaderna motsvarande 3,75 tjänster för
handläggning av dessa resor. Till tjänsterna hör även kostnader för lokaler,
resekostnader, utbildning m.m.
Beträffande skolskjutsar kommer arbetet med planering, upphandling och integrering av skolskjutsar med övriga samhällsbetalda resor att ske i samarbete
mellan Barn och utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen i form
av lokala samarbetsgrupper.
Integrering av skolskjutsar med övriga samhällsbetalda resor kräver enligt utredning resurser i form av en projektanställd i ca. 2-3 år. Skolskjutstrafikens
beräknas inom de närmaste åren stå inför stora kostnadsökningar.

Postadress
Box l?83, 621 23 Visby

Besöksadress:
Bredgatan 2, Visby

Tfn växel: 0498 - 268000
Telefax 0498-?03556

1

2
Förslag
Visby vårdnämnd föreslår kommunstyrelsen besluta
att det fulla ansvaret för färdtjänst- riksfärdtjänst, sjukresor och beställningscentral
överförs till tekniska nämnden fr o m 2001-04-01 under förutsättning att medel
motsvarande verkliga kostnader för år 2000 tillförs tekniska nämnden.
att överföra budgetmedel för färdtjänst, riksfärdtjänst och beställningscentral från Visby
vårdnämnd till tekniska nämnden
att kommunstyrelsen tillför tekniska nämnden budgetmedel för att täcka skillnaden
mellan budgeterade och verkliga kostnader år 2000.
VISBY VÅRDFÖRVALTNING

Mats-Ola Rödén
Förvaltningschef

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Gotlands Södra Vårdnämnd

14 februari 2001

GSV § 4
Samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst,
sjukresor och skolskjutsar
•
•

Dnr VN 2000/0398-53
GSV/Au-A 2001-01-31, § 4

Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har enligt uppdrag från kommunstyrelsen tillsatt en
styrgrupp av berörda förvaltningar och nämnder för att bl.a. utreda
förutsättningarna för en samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst- och
sjukresor och mera långsiktigt även inkludera skolskjutstrafiken.
Utredningen har beskrivit fördelarna med en samordning av de samhällsbetalda
resorna och föreslår att tekniska nämnden utöver linjetrafiken även får det fulla
ansvaret för såväl färdtjänst- riksfärdtjänst, sjukresor och på sikt även
skolskjutstrafiken. Med fullt ansvar menas att nämnden har politiskt och
ekonomisk ansvar och att berörda tjänstemän inom Gotlands kommun finns
inom nämnden.
Vårdnämnderna och hälso- och sjukvårdsnämnden har framfört att medel
utöver budget inte är möjligt att överföra till tekniska nämnden. Eftersom
respektive nämnd förväntas överskrida budget för samhällsbetalda resor år
2000 föreslås att nämnderna hos kommunstyrelsen begär att respektive budget
för 2001 justeras för att täcka de verkliga kostnaderna. Budgetmedlen skall
förutom kostnaderna för färdtjänst- riksfärdtjänst, sjukresor och
beställningscentral också täcka kostnaderna motsvarande 3,75 tjänster för
handläggning av dessa resor. Tekniska nämnden föreslås överta ansvaret fr. o.
m. 1 april 2001.

Arbetsutskottets förslag till vårdnämnden
Gotlands södra vårdnämnd föreslår kommunstyrelsen besluta
att det fulla ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst överförs till tekniska nämnden fr
o m 2001-04-01.
att överföra budgetmedel för färdtjänst och riksfärdtjänst från Gotlands södra
vårdnämnd till tekniska nämnden
att kommunstyrelsen tillför tekniska nämnden budgetmedel för att täcka skillnaden
mellan budgeterade och verkliga kostnader år 2000.

_____
Ärendet upptas för diskussion och behandling på vårdnämndens sammanträde.
justerare

Utdragsbestyrkande

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Gotlands Södra Vårdnämnd

14 februari 2001

Forts GSV § 4
Yrkande:
Lars Wetterlund yrkar bifall till punkt 1 och 2 och avslag på punkt 3 i
arbetsutskottets förslag enligt ovan.
Ordföranden ställer proposition på Wetterlunds yrkande och arbetsutskottets
förslag och finner att majoritet vunnits för arbetsutskottets förslag.

Vårdnämndens beslut
Gotlands södra vårdnämnd föreslår kommunstyrelsen besluta
att det fulla ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst överförs till tekniska
nämnden fr o m 2001-04-01.
att överföra budgetmedel för färdtjänst och riksfärdtjänst från Gotlands södra
vårdnämnd till tekniska nämnden
att kommunstyrelsen tillför tekniska nämnden budgetmedel för att täcka
skillnaden mellan budgeterade och verkliga kostnader år 2000.

Ledamöterna Lars Wetterlund, Per-Erik Neogard, Ann Gardell, Harrieth
Lihnell och Therese Mangard reserverar sig mot beslutet.

___
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
Tekniska Nämnden
GNV
VVN

justerare

Utdragsbestyrkande

Den 23 januari 2001
Gotlands södra
vårdförvaltning

Samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst,
sjukresor och skolskjutsar
Tekniska förvaltningen har enligt uppdrag från kommunstyrelsen tillsatt en
styrgrupp av berörda förvaltningar och nämnder för att bl.a. utreda
förutsättningarna för en samlad organisation för kollektivtrafik, färdtjänst- och
sjukresor och mera långsiktigt även inkludera skolskjutstrafiken.
Utredningen har beskrivit fördelarna med en samordning av de samhällsbetalda
resorna och föreslår att tekniska nämnden utöver linjetrafiken även får det fulla
ansvaret för såväl färdtjänst- riksfärdtjänst, sjukresor och på sikt även
skolskjutstrafiken. Med fullt ansvar menas att nämnden har politiskt och
ekonomisk ansvar och att berörda tjänstemän inom Gotlands kommun finns inom
nämnden.
De i projektet ingående förvaltningar är för en samlad organisation för de
samhällsbetalda resorna och att verksamheterna överförs till tekniska nämnden.
De samhällsbetalda resorna har under de senaste åren överskridit budget. I
utredningen förutsätts att den nya organisationen fullt ut är finansierad vid start
och TF ser det som en förutsättning för övertagande. Vårdnämnderna och hälsooch sjukvårdsnämnden har framfört att medel utöver budget inte är möjligt att
överföra till tekniska nämnden.
Eftersom respektive nämnd förväntas överskrida budget för samhällsbetalda resor
år 2000 föreslås att nämnderna hos kommunstyrelsen begär att respektive budget
för 2001 justeras för att täcka de verkliga kostnaderna. Budgetmedlen skall
förutom kostnaderna för färdtjänst- riksfärdtjänst, sjukresor och
beställningscentral också täcka kostnaderna motsvarande 3,75 tjänster för
handläggning av dessa resor. Till tjänsterna hör även kostnader för utbildning
m.m.
Beträffande skolskjutsar kommer arbetet med planering, upphandling och
integrering av skolskjutsar med övriga samhällsbetalda resor att ske i samarbete
mellan Barn och utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen i form av
lokala samarbetsgrupper.
Integrering av skolskjutsar med övriga samhällsbetalda resor kräver enligt
utredning resurser i form av en projektanställd i ca. 2-3 år. Skolskjutstrafikens
beräknas inom de närmaste åren stå inför stora kostnadsökningar.

Post & besöksadress
Storgatan 58, 620 12 Hemse

Telefon
vx 0498-20 46 00

Telefax
0498- 20 46 05

Dok namn
samlad org färdtjänst
010123.doc

Förslag till beslut:

Gotlands södra vårdnämnd föreslår kommunstyrelsen besluta
att det fulla ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst överförs till tekniska
nämnden fr o m 2001-04-01.
att överföra budgetmedel för färdtjänst och riksfärdtjänst från Gotlands södra
vårdnämnd till tekniska nämnden
att kommunstyrelsen tillför tekniska nämnden budgetmedel för att täcka
skillnaden mellan budgeterade och verkliga kostnader år 2000.

Göran Lindbom
Förvaltningschef

Sammanställning av beslut i frågor som överlämnats till samresutredningen
E

Kf § 168/1994-08

94/KK0079 83

Motion. Avgifter vid samåkning i färdtjänsten
Handling nr: 101

- Motion 1994 02 14
- Tekniska nämnden 1994 04 26, § 100
- Kommunstyrelsen 1994 06 16, § 242

För att ge dem som samåker i färdtjänsten en förmån har Brittis Benzler
m fl (v) i motion föreslagit att de som reser tillsammans ska få dela på egenavgiften.
Tekniska nämnden redogör för nuvarande regler och de problem ur rättviseoch administrativ synpunkt som ett förverkligande av förslaget skulle innebära. Motionen avstyrks. Kommunstyrelsen föreslår att möjligheterna till
rabatt ska undersökas.

Kommunfullmäktiges beslut
• Μotionen anses besvarad genom att tekniska nämnden får i uppdrag att i
samband med översyn av färdtjänsten se över möjligheterna till samåkningsrabatt.

Sammanställning av beslut i frågor som överlämnats till samresutredningen
E

Kf § 113/1998-06
Motion. Brukarvänligare färdtjänst
97/1995-83
- Motion 1997 12 15
- Tekniska nämnden 1998 03 25

- Kommunstyrelsen 1998 05 18, § 153

Brittis Benzler m.fl. (v) har i motion föreslagit att projektet ”Samverkan i kollektivtrafiken” ska få i uppdrag att göra färdtjänsten mer kundvänlig samt beakta
vilka kostnader för medföljande personal de samordnade och därmed ofta längre
resorna för med sig. I motionen tas även andra olägenheter med det nuvarande
färdtjänstsystemet upp. Tekniska nämnden föreslår att motionen bifalls på så sätt
att man i projektet ”Samverkan i kollektivtrafik och samhällsbetalda resor
Gotland” beaktar de av motionärerna framkomna synpunkterna vid en
helhetsbedömning av organisationen för samtliga samhällsbetalda resor på
Gotland.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Frågan överlämnas till projektet ”Samverkan i kollektivtrafik och samhällsbetalda resor Gotland”.

Sammanställning av beslut i frågor som överlämnats till samresutredningen
E

Kf § 136/1998-08
Motion. Nolltaxa inom kollektivtrafiken
98/0283-53
- Motion 1998 02 09
- Tekniska nämnden 1998 04 29
- Kommunstyrelsen 1998 06 10, § 211

Björn Fransson (mp) har i motion yrkat att möjligheter, förutsättningar och kostnader för s k ”nolltaxa” inom kollektivtrafiken ska utredas av utredningen om
samverkan i kollektivtrafiken.
Tekniska nämnden har tillstyrkt motionen.
A n f ö r a n d e n : ------K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen bifalls.

Sammanställning av beslut i frågor som överlämnats till samresutredningen
E

Kf § 33/1998-11
Motion. Införande av månadskort i färdtjänsten
1998/1116-83
- Motion ink. 1998 06 08
- Kommunstyrelsen 1998 10 29, § 322

Brittis Benzler (v) m.fl. har i motion föreslagit att ett månadskort ska införas i
färdtjänsten.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen bifalls på så sätt att frågan ska beaktas av tekniska nämnden i
utredningen om samhällsbetalda resor.

Sammanställning av beslut i frågor som överlämnats till samresutredningen
E

Kf § 89/1999-03
Färdtjänstreglemente
1998/0721-83
- Kommunfullmäktige 1998 11 30, § 24
- Ledningskontoret 1999 01 29
- Kommunstyrelsen 1999 02 18, § 64

Efter att ärendet återremitterats av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen nu
framlagt förslag till färdtjänstreglemente och tillämpningsföreskrifter. Vissa
omarbetningar har skett. Kommunstyrelsen har också föreslagit att frågan om
tillståndsgivning och handläggning ska beaktas i projektet ”Samverkan i kollektivtrafik och samhällsbetalda resor på Gotland”.
Ledningskontoret har upprättat en promemoria med kommentarer till de frågeställningar och synpunkter som framfördes vid sammanträdet med
kommunfullmäktige.
--------------K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Förslaget till färdtjänstreglemente fastställs.
• Frågan om tillståndsgivning och handläggning avseende färdtjänst ska beaktas i
projektet ”Samverkan i kollektivtrafik och samhällsbetalda resor på Gotland”.
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SJUKRESOR 2000/01
SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTSVAR

Dnr Lf 197/01 Avdelningen för hälso- och sjukvårdspolitik
Utredare Stig Wintzer

1. Bakgrund
Landstingen och de tre kommunerna utanför landsting, (här kallade landsting)
övertog den 1 januari 1992 det ekonomiska och administrativa ansvaret för sjukresorna från försäkringskassorna. Övertagandet skulle inte innebära några ökade
kostnader för landstingen. Ansvaret innebär i korthet att med Lagen (1991:419)
om reskostnadsersättning vid sjukresor som utgångspunkt, lokalt fastställa grunder för sjukreseersättning samt administrera patienternas återbäring av erlagda
resekostnader minus den beslutade egenavgiften. Regionerna har övertagit de
tidigare landstingens skyldigheter vad avser sjukresor.
Landstingen har inget formellt ansvar att anordna sjukresor. Detta förhållande
samt att finansieringen huvudsakligen sker genom statsbidrag skiljer ut sjukresorna från andra samhällsbetalda persontransporter såsom färdtjänst, skolskjutsar eller kollektivtrafik. I dessa fall har kommunerna resp. trafikhuvudmännen
en i lag fastlagd skyldighet att svara för att resmöjligheter verkligen finns.
Finansieringen skiljer sig åt: kostnaderna för färdtjänst och kollektivtrafik täcks
i huvudsak via landstings- och kommunalskatt och egenavgifter medan landstingen hittills har fått kostnadstäckning för sjukresorna via statsbidrag.
År 1996 ändrades finansieringen för sjukresor så att statsbidraget för sjukresor
överfördes från den allmänna försäkringen till det generella statsbidraget för
landsting och kommuner. Basen för bidraget var emellertid samma belopp som
utgick för 1995 dvs. 1344 Miljoner kronor.
Samtliga landsting och regioner har besvarat enkäten.

2. Patientens egenavgifter (Tabell 1 - 2)
I samband med övertagandet fastställde regeringen i den s k Dagmarförordningen (1984:908) den högsta egenavgift (40 kronor per enkelresa) som landstingen fick ta ut samt den lägsta ersättning per körd kilometer (1 kr) för sjukreL:\USER\AEK\DOK\AnnKFSEKR\2. PRODUKTION\2.B Kallelse\011126\8. Taxa för kollektivtrafik
mm\Lf010720.doc
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sor med egen bil som fick utbetalas. Fr. o m 1996 ingår den statliga ersättningen
för sjukresor i det generella statsbidraget för sjukresor. I samband härmed togs
den statliga regleringen av egenavgifterna bort.
2.1. Egenavgift vid sjukresa med taxi
1997 höjde fyra landsting egenavgiften för enkelresa med taxi från 40 till 50
kronor. 1999 höjde ytterligare två landsting egenavgiften till 50 kronor. !999
höjde Västra Götaland egenavgiften från 40 till 60 kronor. År 2001 har fyra
landsting, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland och Norrbotten egenavgift om 60
kronor. Fem landsting, Östergötland, Blekinge, Halland Örebro och Västernorrland har behållit egenavgiften vid 40 kronor.
Alla landsting kräver att patienten i normalfallet accepterar att samåka med annan i en taxibil.
2.2 Egenavgift och reseersättning vid sjukresa med egen bil
Patientens egenavgift vid sjukresa med egen bil varierar mellan 20 och 60 kronor. Flertalet huvudmän ersätter kostnaderna för resor utöver egenavgiften med
egen bil med 1 kr per kilometer. Ett landsting ersätter patienterna med 1,1 kr per
km, fyra landsting med 1,2 kr per km, två landsting med 1,3 kr per kilometer
och tre landsting med 1,5 kr per kilometer. Stockholms läns landsting ersätter
patienterna med 1,7 kr per kilometer. I praktiken innebär detta att sjukresenären
i de flesta landsting får reseersättning för resa med egen bil när avståndet till
sjukvårdsinrättningen överstiger 40 kilometer, i fem landsting 50 kilometer, medan reseersättning i Landstinget Östergötland utgår redan vid 15 kilometers enkelresa till vårdinrätting.
2.3 Egenavgift vid sjukresa med kollektivtrafik
Egenavgiften vid sjukresa med kollektivtrafik varierar starkt. Fem landsting:
Landstinget i Östergötland, Kronoberg, Kalmar län, Örebro och Norrbottens
läns landsting, tillämpar 0-taxa vid sjukresor med kollektivtrafiken. Fyra landsting (Stockholms, Jämtlands och Västerbottens läns landsting samt Gotlands
kommun) har fastställt egenavgiften till 50 kronor, två landsting har 40 kronor
som egenavgift och resten har lägre egenavgifter.
Enligt den tidigare sjukreseförordningen behövde en patient inte erlägga någon
egenavgift för sjukresor med fordon i linjetrafik som var särskilt inrättade för
ändamålet. Flertalet landsting som i dag har inrättat sådana linjer tar dock ut
egenavgift. Denna varierar mellan 20 och 50 kr per enkelresa. Samtliga landsting utom Kalmar läns landsting tillämpar egenavgift vid sjukresa med specialfordon.
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3. Högkostnadsskydd (Tabell 3)
Patientens kostnader för sjukresor ingår inte i högkostnadsskydden för vård och
behandling respektive för läkemedel. Egenavgiften för reskostnader kan bli
mycket betungande särskilt för dem som ofta behöver besöka sjukvården som
småbarnsföräldrar eller personer som behöver upprepade behandlingar under en
kortare period. De flesta landsting tar inte ut egenavgift för vissa specificerade
patientgrupper med frekvent behov av sjukvård under längre perioder såsom
dialyspatienter, dagsjukvårdspatienter m fl. grupper. Tretton landsting har härutöver infört ett skydd mot höga resekostnader för samtliga patienter. Skyddet har
olika konstruktion, men träder i allmänhet i kraft vid en reskostnad om 800 1600 kronor under en 12-månadersperiod. Landstinget Västernorrland har
kopplat högkostnadsskyddet till högkostnadsskyddet för vård och behandling
vilket innebär att så fort högkostnadsskyddet är uppnått får patienten också fria
resor till sjukvården.
Antalet resor per frikort varierar mellan 20 och 80. I dessa resor ingår exempelvis dialysresor, resor för seriebehandlingar vid psoriasis etc.

4. Kostnader (Tabell 4 - 8)
Fram till och med 1991 svarade staten genom försäkringskassorna för kostnaderna för sjukresorna. När landstingen övertog det ekonomiska och administrativa ansvaret var den uttalade målsättningen att detta inte skulle medföra några
ytterligare kostnader för landstingen. Statens ersättning till landstingen för
övertagandet beräknades så, att 1991 års kostnader räknades upp med den genomsnittliga kostnadsökningen under de senaste åren. Landstingen fick dessutom ersättning för administrationskostnaderna motsvarande de som försäkringskassan hade haft.
Landstingen fick genom reformen möjlighet att fastställa vissa villkor för att
utbetala reseersättning samt att upphandla olika resetjänster. I stort sett alla
landsting har hittills haft lägre kostnad än försäkringskassorna skulle ha haft
under 1992.
Det första året landstingen hade kostnadsansvaret för sjukresorna sjönk kostnaderna med drygt 15 % jämfört med 1991. Under 1993 ökade kostnaderna med
c:a 10% i förhållande till 1992 och under 1994 med ytterligare 5%. 1995 var
kostnaderna i stort sett oförändrad eller c:a 1,3 miljarder kronor Under 1996
minskade kostnaderna med c:a 60 Mkr eller c:a 5%. Minskningen fortsatte under 1997 med c:a 3%. Under 1998 bröts trenden. Kostnaderna ökade detta år
med 6 % eller c:a 75 miljoner kronor, trots att antalet ersatta sjukresor minskade
med 3%. Under 1999 ökade kostnaderna ytterligare något med oförändrat antal
resor.
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Under 2000 minskade totalkostnaderna något trots att antalet sjukresor med taxi
ökade något liksom även kostnaden per taxiresa. Kostnadsminskningarna återfinns huvudsakligen vad avser egen bil, specialfordon samt övriga kostnader.
Sjukresekostnaderna per bosatt individ har minskat något.
I de redovisade kostnaderna ingår kostnader för beställningscentraler och andra
åtgärder för att dirigera trafiken samt kostnader för logi på patienthotell med
flera kostnader som tidigare inte kostnadsfördes som sjukresor.

5. Sjukresor med taxi (Tabell 7 - 8)
Sjukresor med taxi är den dominerande kostnadsposten, knappt 60 % av de totala kostnaderna eller 773 miljoner kronor. Resor med taxi svarar antalsmässigt
för c:a 55% av resorna. De sammanlagda taxikostnaderna har minskade under
2000 med c:a 1 %. De sammanlagda kostnaderna för taxiresor ökar successivt
med vissa variationer upp och ner mellan åren.
Antalet sjukresor med taxi har minskat kontinuerligt sedan 1995 och uppgick till
4,6 miljoner år 2000. Detta innebär en minskning jämfört med 1999 med c:a
100 000 resor. I rapporten redovisas emellertid en viss ökning jämfört med 1999
beroende på att uppgifterna från Landstinget i Kalmar Län inte har införts i jämförelsetabellerna.
Landstingens genomsnittliga kostnad per taxiresa ökade under 2000, från 166
kronor till 174 kronor eller med 5 %. Förändringen är mycket ojämnt fördelad
över riket från en minskning med 18 % (Landstinget i Uppsala län) till en ökning med 16 % (Landstinget i Östergötland).
För att få fram den verkliga kostnaden per enkelresa skall patientens egenavgift
adderas till landstingens kostnader. Om man antar att minst 20% av alla taxiresor är samordnade, blir egenavgiften per taxiresa c:a 48 kronor och totalkostnaden för en enkel sjukresa med taxi 222 kronor.
Den genomsnittligt redovisade kostnaden för administration och beställningscentraler uppgår till något mer än 10 % av omslutningen. Motsvarande relation
mellan kostnaderna för beställningscentral och kostnaderna för taxitransporter är
något lägre än 10 %.
Av redovisningen framgår inte alltid om samtliga s k overhead kostnader har
redovisats. Inte heller framgår om alla kostnader i samband med exempelvis
kvittning i patientkassa eller kontantåterbäring har redovisats.
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6. Antal ersatta sjukresor 2000 (Tabell 9 - 11).
Antalet ersatta enkelresor var knappt 8,1 miljoner under år 2000. Antalet resor
har minskat med c:a 7 % jämfört med 1999 om man antar att antalet resor i
Kalmar län är lika många som 1998. Detta sammanhänger sannolikt med den
ökning av egenavgifterna som har genomförts under 2000.
C:a 55 % av de redovisade enkelresorna är taxiresor (4,4 miljoner resor) och
28% avser resor med egen bil. Antalet taxiresor har ökat något jämfört med
1999 medan antalet resor med egen bil har minskat något.
Antalet ersatta resor med övriga fortskaffningsmedel uppgick till 16% av samtliga resor vilket är oförändrat i förhållande till år 1999. Antalet sjukresor med
reguljär kollektivtrafik ökade med 1 procentenhet och utgör nu 5,5 % av antalet
resor. Av dessa resor är ett inte obetydligt antal sjukresor med reguljärflyg. Antalet resor med specialfordon för främst rullstolsburna personer har minskat väsentligt från 700 000 till 560 000 eller med 25%. Antalet enkelresor med sjukresebuss är också oförändrat eller ungefär 250 000 resor
(3 % av samtliga resor).

7. Samverkan och samordning med andra samhällsbetalda resor
(Tabell 12)
Sjukresorna finansieras dels via patienternas egenavgifter dels via statliga bidrag
till landstingen. Av Lagen om allmän försäkring kap 2, 6§ framgår, att ersättning
skall lämnas för sjukresor enligt grunder som fastställs av regeringen. 1996
överfördes dessa grunder i sin helhet till Lagen (1991:419) om reskostnadsersättning vid sjukresor. Från samma tidpunkt har reglerna om den högsta egenavgift som landstingen får ta ut respektive lägsta kilometerersättning som landstingen får utbetala för resa med egen bil för en sjukresa upphävts.
Samverkan mellan landstingens sjukreseverksamhet och trafikhuvudmännen är
omfattande och växande. 75 % av landsting har fått hjälp av eller överlåtit till
länstrafiken att upphandla taxitjänster, ofta i samverkan med kommunerna i
landstinget. I två landsting (Kronoberg och Blekinge) har Länstrafiken övertagit
hela ansvaret för sjukresorna, i andra landsting har Länstrafiken numera ansvaret
för beställningscentralerna. Detta gäller i exempelvis Västra Götalandsregionen,
Örebro läns landsting, Landstinget Gävleborg och Norrbottens läns landsting. I
ökad utsträckning medverkar länstrafiken i driften av sjukresor och har också
helt eller delvis på flera håll tagit över ansvaret för sjukreselinjer. Dessa har då
öppnats för övriga resande.
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Enkätsvaren pekar på att länstrafiken kommer att få ökat ansvar vad avser såväl
upphandling som drift av sjukresor. Detta ligger i linje med statsmakternas intentioner att så långt möjligt samordna de olika samhällsbetalda resorna.

Avslutning
Samordning mellan länstrafik, sjukresor och färdtjänst försvåras bl a av att sjukresor och färdtjänst styrs av olika regelverk och av att motiven för att bevilja
sjukresa med taxi många gånger skiljer sig från motsvarande motiv för att bevilja färdtjänst.
Grunden för regelverket för sjukreseersättning är att begränsa kostnaderna för
den enskilde att ta sig till sjukvården. Den enskilde skall ha ett skydd för höga
kostnader för resa till sjukbesök på samma sätt som han har ett skydd för höga
kostnader för ett sjukvårdsbesök. Det är de medicinska skälen som skall vara
avgörande för tillstånd att resa med annat färdsätt än det billigaste, exempelvis
taxi.
Eftersom sjukresor många gånger är långväga, resor till läns- eller regionsjukhus, kan betydande besparingar ske genom sjukvårdshuvudmännen för dessa
resor hänvisar sjukresenärer till speciellt utrustade fordon. Detta förutsätter att
den medicinska säkerheten inte åsidosätts. Flera landsting har därför dels på
egen hand dels i samverkan själva startat reguljär trafik särskilt avsedd för sjukresenärer (sjukreselinjer). Trafiken bedrivs med anpassade bussar och ofta med
medicinskt utbildad personal tillgänglig i bussen. Den går helt eller delvis på
samma linjesträckning som länstrafikens bussar och går både till det egna länssjukhuset och till regionsjukhuset. Trafiken har visat sig uppskattad av resenärerna och mycket lönsam för landstingen. Trafiken har nu på flera håll samornats med länstrafikens långväga linjer. Antalet resor med dessa linjer har dock
hittills varit jämförelsevis lågt. Linjerna medför stora kostnadsminskningar för
sjukvårdshuvudmännen eftersom de går till läns- eller regionsjukhusen och ersätter taxi på hela eller del av sträckan. Ökat samarbete med länstrafiken och
förbättrad handikappanpassning av länstrafikens fordon ger goda möjligheter till
att öka antalet sjukresor med kollektivtrafik.
Likväl kan man konstatera att andelen sjukresor med kollektivtrafik och/eller
sjukreslinjer inte har ökat i någon betydande omfattning. Vi kan konstatera ett
ökat samarbete vad gäller upphandling och drift. Däremot är fördelningen mellan taxi, egen bil och övriga transportmedel relativt konstant över tiden.
De domar som nyligen har fällts förhindrar för landstingen att utan upphandling
överlämna landstinget beställningscentral för sjukresor till länstrafiken. Detta
försvårar väsentligt den samverkan mellan länstrafik, färdtjänst och sjukresor
som regeringen har efterlyst, senast i den trafikpolitiska propositionen. Landstingsförbundets styrelse har därför i en skrivelse till regeringen begärt en lagändring så att länstrafiken utan upphandlingsförfarande kan ta över landstingens

L:\USER\AEK\DOK\AnnKFSEKR\2. PRODUKTION\2.B Kallelse\011126\8. Taxa för kollektivtrafik
mm\Lf010720.doc
6(7)

2001-07-20

beställningscentraler för sjukresor och härigenom underlätta samordning mellan
länstrafik, färdtjänst och sjukresor.
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Tab.1

Sjukresor 1999
Patientens egenavgift 2000, kronor
Taxi

Egen bil

Bilersättning

Linjelagda
sjukresor

Specialfordon

Kollektivtrafik

1999 2000 2001

1999 2000 2001

1999 2000 2001

1999 2000 2001

1999 2000 2001

1999 2000 2001

Lt
AB

50

50

50

50

50

50

1,7

1,7

1,7

0

0

0

50

50

50

50

50

50

C

50

50

50

50

50

50

1,5

1,5

1,5

25

25

25

40

40

40

25

25

25

D

50

50

50

40

40

40

1,5

1,5

1,5

0

0

0

50

50

50

20

20

20

E

40

40

40

20

20

20

1,3

1,3

1,3

40

40

40

40

40

40

0

0

0

F

40

50

50

40

50

50

1,2

1,5

1,5

20

20

20

40

50

50

20

20

20

G

50

60

60

50

60

60

1

1,2

1,2

0

0

0

0

60

60

0

0

0

50

50

50

50

1,2

1,2

50

50

0

0

0

0

0

0

40

40

30

30

30

0

0

60

60

15

15

15

40

40

40

H
K

40

40

40

30

30

30

1

1

1

M

40

60

60

40

40

40

1,2

1,2

1,2

0

40

N

40

40

40

40

40

40

1

1

1

0

0

0

0

O

60

60

60

40

40

40

1

1

1

20

20

20

60

60

60

20

20

20

S

40

50

50

40

50

50

1

1

1

0

0

0

40

50

50

20

20

20

T

40

40

40

40

40

40

1,1

1,1

1,1

0

0

0

40

40

40

0

0

0

U

40

50

50

20

30

30

1

1

1

15

15

15

40

50

50

15

20

20

W

50

50

50

40

40

40

1,3

1,3

1,3

13

13

13

50

50

50

13

13

13

X

50

50

50

40

40

40

1,2

1,2

1,2

20

20

20

50

50

50

20

20

20

Y

40

40

40

40

40

40

1

1

1

40

40

40

20

20

20

40

40

40

Z

50

50

50

50

50

50

1

1

1

50

50

50

50

50

50

50

50

50

AC

40

50

50

40

50

50

1

1

1

20

50

50

40

50

50

0

50

50

BD

40

60

60

40

40

40

1

1

1

40

0

0

0

40

40

0

0

0

I

50

50

50

40

40

40

1

1

1

50

50

50

50

50

50

Tab. 2

Sjukresor 2000
Förändringar i egenavgift 1997 - 2000 kr
Landsting Taxi 97
AB
C
D
E
F
G
H
K
M
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
I

50
50
40
40
40
40
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50

Taxi 98
50
50
40
40
40
40
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
40
40
50

Taxi 99
50
50
40
40
40
50
50
40
40
40
60
40
40
40
50
50
40
50
40
40
50

Taxi 00
50
50
50
40
50
60
40
60
40
60
50
40
50
50
50
40
50
50
60
50

Taxi 01
50
50
50
40
50
60
50
40
60
40
60
50
40
50
50
50
40
50
50
60
50

Egen bil 97 Egen bil 98
50
40
40
20
40
30
50
30
40
40
40
40
40
20
40
40
20
40
40
40
40

50
40
40
20
40
40
50
30
40
40
40
40
40
20
40
40
20
40
40
40
40

Egen bil 99
50
50
40
20
40
50
50
30
40
40
40
40
40
20
40
40
40
50
40
40
40

Egen bil 00
50
50
40
40
50
60
30
60
40
60
50
40
50
50
50
40
50
50
40
50

Egen bil 01
50
50
50
40
50
60
50
30
60
40
60
50
40
50
50
50
40
50
50
40
50

Tab. 3

Sjukresor 2000
Utfärdade frikort 2000
Landsting Antal frikort
AB
C
F
G
H
N
O
S
T
U
W
X
Y

Antal resor med frikort Antal resor per frikort 1998 Antal resor per frikort1999 Antal resor per frikort 2000

2368
540
1455
700
1516
2000
9300

47360
17177
30714
19000
72695
75000

35
28
33
50
38

28
29
49
50
38
47

2012
215
716
1692
?

98509

49

42

60385
90423
42000

39
61

60
42

20
32
21
27
48
38
0
100
49
0
84
53

Tab. 4

Sjukresor 2000
Landstingens kostnader för sjukresor 2000, tkr
Landsting Taxi
AB
C
D
E
F
G
H
K
M
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
I
SUMMA

199872
13263
18853
33934
27523
17171
26992
9368
70836
21049
137158
28200
25740
28733
617
18370
22801
14489
28249
23107
6991
773316

Egen bil
1733
1805
3886
10948
9932
2429
6199
2300
6092
2554
13120
5000
3697
2434
11575
6269
5354
4053
6810
13491
401
120082

Specialfordon
70503
7896
0
0
0
1306
0
0
4337
0
0
4700
0
0
35022
3838
3449
2156
4285
3973
0
141465

Linjelagda sjukresor
0
3591
1058
0
629
0
1617
1440
4946
3971
9276
6000
4073
3103
3552
3095
0
1933
2621
1812
0
52717

Därav sjukresebuss Linjelagd taxi
0
3591
1058
0
629
0
1617
715
4946
3971
8690
6000
4073
0
3552
3095
0
1933
799
1101
0
45770

0
0
0
0
0
0
0
725
0
0
586
0
0
0
0
0
0
0
1822
711
0
3844

Kollektivtrafik
2778
881
547
1944
420
916
968
906
2865
390
2066
1000
1342
335
1622
1041
3382
6353
6607
14145
6332
56840

Beställningscentraler
0
2495
3724
4371
2544
1790
5806
1179
11827
2609
11888
4800
3879
1986
8535
2395
5119
5184
4570
2368
384
87453

Administration Övrigt Summa
9789
1574
1140
3292
2202
2300
496
400
0
3027
7821
3300
1943
2564
0
2036
955
0
3037
1200
1072
48148

1561
695
740
0
69
0
125
0
202
0
2808
0
98
105
0
77
205
0
511
500
14
7710

286236
32200
29948
54489
43319
25912
42203
16318
101105
33600
184723
53000
40772
39260
60923
37121
41265
34168
58512
61307
15194
1291575

Tab. 5

Sjukresor 2000
Förändringar i kostnader för taxitransporter 1993-2000, tkr
Landsting Kostnad 93
AB
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
I
SUMMA

242000
14940
16600
34500
23750
14300
24520
30900
35760
17430
23000
35400
18050
30030
28070
20570
22800
19300
21620
28570
34810

736920

Kostnad 95

Kostnad 97

Kostnad 99

Kostnad 00

%förändr 00/99 %förändring 00/93

213139
13488
19800
28190
24400
14423
25366
7868
26803
19105
21080
26924
33058
21456
24125
30585
21370
24366
21311
21600
27344
50096
32237
5250
753384

172694
16728
19139
27731
23469
15080
24233
9235
30369
30786
16559
29578
36763
18673
26412
20728
22007
33341
19340
20476
11282
34160
28560
5987
693330

185039
18226
18764
29940
28455
18893
23773
9709

199872
13263
18853
33934
27523
17171
26992
9368

8%
-27%
0%
13%
-3%
-9%
14%
-4%

-17%
-11%
14%
-2%
16%
20%
10%

67909
19104
118817

70836
21049
137158

4%
10%
15%

98%
21%
496%

37776
24096
25083
36137
18497
20108
12595
34971
30455
6744
785091

28200
25740
28733
617
18370
22801
14489
28249
23107
6991
773316

-25%
7%
15%
-98%
-1%
13%
15%
-19%
-24%
4%
-1%

-6%
-8%
40%
-97%
-5%
5%
-49%
-19%

5%

Tab. 6

Sjukresor 2000
Kostnader 1993 - 2000
Landsting Anslag 93 Kostnader Kostnader Kostnader Kostnader Kostnader Kostnader % förändring % anslag 93/
1993
1994
1996
1998
1999
2000
00/99
kostnad 00
AB
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
I
SUMMA

276,8
36,4
31,8
45,5
47
38,1
54,4
23,6
39,2
53
31,4
42,9
65,9
42,6
60,1
44,8
29,3
51,6
45
51
49,6
81,6
90,1
18,2
1349,9

345
24,5
23,5
49,4
39,4
26,3
48,3
43,6
42,2
30,4
31
55,5
38,3
55,3
40,4
28,5
38
36,1
33,7
55,2
64,3
64,1
1213

328,6
28,6
23,5
48,5
41,9
26
46
17,5
45,6
44
33,6
34
53,6
47,1
53,9
44,3
26,6
49,4
35,2
37,6
47,2
66,4
70,1
16,5
1265,7

293,9
28,7
24,5
45,1
41,2
28,7
43,4
16,4
41,8
41,5
32,6
40,4
54,8
34,7
51,6
39,3
32,3
64,2
42,9
40,7
31,4
68,9
66,5
12,8
1240,0

311,2
31,9
31,2
47,5
40,1
32,9
39,1
15,4

305,8
31,3
30,4
46,9
42,4
28,8
43,0
16,0

286236
32200
29948
54489,0
43319,0
25912,0
42203,0
16318,0

-6%
3%
-1%
16%
2%
-10%
-2%
2%

79,8
29,8
48,2
55,1
39,8
59,8
37,3
33,0
61,3
39,4
39,2
28,6
66,9
71,3
13,1
1252,1

93,6
31,2
174,6

101105,0
33600,0
184723,0

8%
8%
6%

62,7
38,9
36,2
61,7
36,9
41,1
31,4
64,8
69,2
14,1
1300,7

53000,0
40772,0
39260,0
60923,0
37121,0
41265,0
34168,0
58512,0
61307,0
15194,0
1291575,0

-15%
5%
8%
-1%
1%
1%
9%
-10%
-11%
8%
-1%

3%
-12%
-6%
20%
-8%
-32%
-22%
-31%
-100%
91%
7%

-12%
-9%
34%
18%
-18%
-19%
-31%
-28%
-32%
-17%
-4%

Tab.7

Sjukresor 2000
Genomsnittlig kostnad per taxiresa 1997 - 2000
Landsting Genomsnitt 1997 Genomsnitt 1998
AB
142
154
C
114
116
D
143
153
E
107
115
F
168
165
G
152
183
H
126
139
K
185
176
M
106
95
N
120
127
O
159
160
P
157
153
R
140
156
S
171
224
T
148
153
U
148
378
W
299
414
X
165
157
Y
223
210
Z
289
276
AC
243
214
BD
203
229
I
182
231
163

Genomsnitt 1999
169
127
152
120
190
174

Förändring99/00
11%
-18%
7%
16%
-8%
-2%

182
123
132
144

Genomsnitt 2000
188
104
162
139
174
171
282
180
135
137
162

268
163
142
288
152
213
291
270
221
199
166

267
172
153
172
151
229
301
249
234
208
174

-1%
5%
8%
-40%
-1%
7%
3%
-8%
6%
5%
5%

-1%
10%
4%
13%

Tab.8

Sjukresor 2000
Sjukresekostnad 1996 - 2000 per invånare
Landsting Kostnad 1996
AB
C
D
E
F
G
H
K
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
I
OG
S:A

170
100
94
108
132
160
178
108
73
121
126
122
125
182
142
124
221
149
157
233
265
250
221
75
140

Kostnad 1997 Kostnad 1998
169
100
99
113
117
157
98
98
83
105
132
122
69
181
124
124
237
146
152
212
240
250
207
60
132

175
109
122
115
129
185
164
102
71
109
149
123
145
215
136
128
217
140
156
217
260
274
227
67
145

Kostnad 1999 Kostnad 2000
170
107
119
114
129
163
182
106
83
114
117

157
109
117
132
132
147
179
109
82
122
124

227
142
141
220
131
165
240
252
268
246

193
149
153
219
133
166
264
229
239
265

147

144

Tab. 9

Sjukresor 2000
Antal ersatta sjukresor 2000
Landsting Taxi
AB
C
D
E
F
G
H
K
M
N
O
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
I
SUMMA

1064471
127311
116300
243616
158000
100651
95752
52138
526000
154000
844263
105700
150030
187892
1975
121408
99763
48135
113335
98549
33631
4442920

Egen bil
31000
33873
46872
251198
172229
84010
156238
30000
100000
55000
278005
105600
101543
44773
183031
117542
90086
75934
119159
184249
15478
2275820

Specialfordon Linjelagda sjukresor
254103
18355
0
0
0
4750
29304
0
42000
0
0
14500
0
0
122621
23610
12722
6606
14482
16804
0
559857

0
24208
8860
0
2023
0
45871
17066
19000
20000
48199
22000
22501
9151
11977
23429
0
3310
9941
9181
0
296717

Därav sjukresebuss Linjelagd taxi
0
24208
8860
0
2023
0
8871
13949
19000
20000
43117
22000
22501
9151
11977
23429
0
3310
3364
7386
0
243146

0
0
0
0
0
0
37000
2852
0
0
5082
0
0
0
0
0
0
0
6577
1795
0
53306

Kollektivtrafik Summa
34725
19811
2201
35368
5244
29500
13199
2731
48000
3000
20819
5900
69113
2614
27948
6024
8048
21065
26614
55740
8005
445669

1384299
223558
174233
530182
337496
218911
377364
104787
735000
232000
1196368
253700
343187
244430
347552
292013
210619
155050
290108
366318
57114
8074289

Tab.10

Sjukresor 2000
Förändring antal sjukresor med taxi 1993 - 2000
Landsting Antal 1993
AB
C
D
E
F
G
H
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
I
SUMMA

Antal 1995

1800000
93749
135000
230000
63788
88432
160000

1587801
154328
153000
254374
143 201
98100
211000

233500
116000
103500
230060
105450
132533
159017
186289
93451

180944
329994
135000
127459
236134
119391
157647
177659
156718
104834

81676
70471
119152

4202068

75000
87000
174914
140760
29609
4834867

Antal 1997
1217162
146301
133838
260065
140000
98900
186700
50000
175215
291597
138500
186120
240830
133231
154498
140058
148765
111655
116989
91747
38980
140512
140651
32913
4515227

Antal 1999

%förändring 93/00

%förändr 00/99

-41%
36%
-14%
6%
148%
14%
-40%

-3%
-11%
-6%
-2%
5%
-7%

53421

1064471
127311
116300
243616
158000
100651
95752
52138

552851
145000
825227

526000
154000
844263

140877
148121
176384
125565
121387
94493
43254
129461
137931
33945
4599711

105700
150030
187892
197500
121408
99763
48135
113335
98549
33631
4638445

125%
33%
716%
-100%
-100%
-20%
-6%
1%
111%

1097606
142992
123486
249230
150000
108480

Antal 2000

-2%

22%
-32%
-5%

10%

-5%
6%
2%

-25%
1%
7%
57%
0%
6%
11%
-12%
-29%
-1%
1%

Tab.11

Sjukresor 2000
Antal sjukresor per invånare 1996 - 2000
Landsting Antal sjukresor
per inv 1996
AB
1,01
C
0,86
D
0,69
E
1,25
F
0,47
G
1,64
H
2,09
K
1,51
L
1
M
0,7
N
0,95
O
1,03
P
1,04
R
1,23
S
1,47
T
1,3
U
0,83
W
0,86
X
0,88
Y
0,73
Z
1,39
AC
1,67
BD
1,62
I
1,12
MM
0,68
OG
0,9

Antal sjukresor Antal sjukresor
per inv 1997
per inv 1998
0,97
0,91
0,81
0,87
0,68
0,69
1,29
1,28
0,47
0,48
2,52
1,62
1,67
1,55
0,46
0,69
0,79
0,72
0,75
0,78
0,78
1,14
1,21
0,97
0,93
1,27
1,36
1,22
1,21
1,14
1,22
0,86
0,48
1,12
1,18
0,94
1,02
0,79
0,78
1,13
1,18
1,56
1,35
1,67
1,63
1,05
0,90
0,57
0,84
0,78
0,90

Antal sjukresor
per inv 1999
0,91
0,77
0,74
1,31
0,99
1,30
0,69

Antal sjukresor Förändr 00
per inv 2000
0,76
-16%
0,76
-1%
0,68
-8%
1,29
-1%
1,03
4%
1,24
-4%
1,45
2,83
310%

0,67
0,79
0,89

0,60
0,84
0,80

-11%
7%
-10%

1,20
1,22
0,96
1,21
1,02
0,79
1,15
1,40
1,66
1,00

0,92
1,25
0,95
1,25
1,05
0,84
1,20
1,11
1,42
1,00

-23%
2%
-1%
3%
3%
7%
4%
-21%
-14%
0%

0,97

0,93

-7%

Tab. 12

Sjukresor 2000
Andel taxiresor av totalantalet resor
Landsting Andel taxi 00
AB
77%
C
57%
D
67%
E
46%
F
47%
G
46%
H
25%
K
50%
M
72%
N
66%
O
71%
S
42%
T
44%
U
77%
W
1%
X
42%
Y
47%
Z
31%
AC
39%
BD
27%
I
59%
SUMMA
55%

Andel egen bil 00 Andel sjukresebuss 00
2%
0%
15%
11%
27%
5%
47%
0%
51%
1%
38%
0%
41%
2%
29%
13%
14%
3%
24%
9%
23%
4%
42%
9%
30%
7%
18%
4%
53%
3%
40%
8%
43%
0%
49%
2%
41%
1%
50%
2%
27%
0%
28%
3%

Andel kollektivtrafik 00
3%
9%
1%
7%
2%
13%
3%
3%
7%
1%
2%
2%
20%
1%
8%
2%
4%
14%
9%
15%
14%
6%

Andel linjelagda sjukresor
0%
11%
5%
0%
1%
0%
12%
16%
3%
9%
4%
9%
7%
4%
3%
8%
0%
2%
3%
3%
0%
4%

Andel specialfordon
18%
8%
0%
0%
0%
2%
8%
0%
6%
0%
0%
6%
0%
0%
35%
8%
6%
4%
5%
5%
0%
7%

Tab. 13

Sjukresor 2000
Förändring andel trafikslag 1998 - 2000
Landsting
Andel kollektivtr 98 Andel kollektivtr 99 Andel kollektivtr 00 Andel taxi 99 Andel taxi 00
AB
2%
2
3%
67
77%
C
2%
3
9%
64
57%
D
1%
2
1%
65
67%
E
6%
7
7%
46
46%
F
0%
2
2%
46
47%
G
5%
10
13%
47
46%
H
3%
3%
25%
K
3%
3
3%
51
50%
M
17%
4
7%
74
72%
N
1%
1
1%
67
66%
O
3%
2
2%
62
71%
S
2%
2
2%
42
42%
T
17%
17
20%
44
44%
U
0%
1
1%
72
77%
W
8%
8
8%
37
1%
X
1%
2
2%
42
42%
Y
4%
4
4%
48
47%
Z
15%
14
14%
29
31%
AC
9%
10
9%
36
39%
BD
8%
8
15%
32
27%
I
1%
11
14%
59
59%
SUMMA
7%
5
6%
56
55%

Andel egen bil 99
3
17
29
47
51
41
29
18
23
24
46
32
23
52
39
39
52
46
54
30
29

Andel egen bil 00
2%
15%
27%
47%
51%
38%
41%
29%
14%
24%
23%
42%
30%
18%
53%
40%
43%
49%
41%
50%
27%
28%

Andel sjukresebuss 99
0
12
0
0
1
0
15
2
9
3
1
7
0
3
9
0
2
1
1
0
2

Andel sjukresebuss 00
0%
11%
5%
0%
1%
0%
2%
13%
3%
9%
4%
9%
7%
4%
3%
8%
0%
2%
1%
2%
0%
3%

Tab. 14

Sjukresor 2000
Länstrafikens medverkan i upphandling resp medverkan i drift
Landsting Medverkan i upphandling
AB
Ingen medverkan
C
Länstrafiken
D
Kommun, gemensam upphandling med 7 av 9 kommuner för BC och transportörer
E
Länstrafiken och kommuner. Resor över kommungräns
F
Länstrafiken. Taxientrepenör och SOS alarms beställningscental t.o.m 2001-06-30
G
Länstrafiken förhandlar med trafikentreprenören för färdtjänst, skolresor, kompletteringstrafik
H
Upphanding sker 2001 hösten
K
Blekinge trafiken har uppdrag av lt upphandla sjukresa med taxi fr o m 98-01-01
samt kommunernas fördtjänst fr o m 1997
M
Länstrafiken och kommuner . Antal 20
N
Länstrafiken. Resorna samplaneras med färdtjänst i fyra av länets 6 kommuner
O
Länstrafiken och kommuner
S
Värmlandstrafik fick i uppdrag att upphandla samtliga taxitransporter
T
Länstrafiken upphandlar (och sluter avtal) i samverkan med länets kommuner
U
Ingen medverkan
W
Länstrafiken har haft 2 represntanter med i upphandlingsgruppen
X
Y
Z
U
BD
I

Länstrafiken upphandlar taci/resetjänster och sjukresebussar i gemensam upphandling
för landstinget och 9 kommuner
Upphandling av sjukresor färdtjänst handikappfordon och samordningscentral
Ingen medverkan
Upphandlat gemensamt och har gemensamma avtal där lt Reseservice sköter avropen i 5
kommuner samt för länstrafikens kompletteringstrafik
Länstrafiken har ansvar för upphandling av sjukresor med taxi och är avtalstecknare. I en
kommun har gjorts en samordnad upphandling av sjukresor och färdtjänst
Genomför upphandling av taxitjänster hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med
kommunens inköpsavd när det gäller utomlänsresor

Medverkan i drift
Ingen
Ingen
Ingen, särskild busslinje
Beställningscentral för sjukresor över kommungräns
Ingen
Fr o m 010901 övertar länstrafiken drift o adm
Ingen
Samordnar resor med taxi. Tar emot beställing av
sjukresa med landstingens sjukresetransporter
Som trafikhuvudman
Ingen
Avtal med västtrafik totalt 10 linjer
Ingen
Driver BC samt 4 st sjukreselinjer
Ägare av Planet
Samarb.i projekt för att föra över beställ.centralen till
länstrafiken.
Genomför upphandling samt äger och driver
samordningscentral
Ingen
Ingen
Ingen
Beställningscentralen för sjukresor bedrivs i
länstrafikens regi.
Ingen

Genomsnittlig kostnad per taxiresa
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Författningssamling för Gotlands kommun
FÄRDTJÄNSTREGLEMENTE i GOTLANDS KOMMUN med tillämpningsföreskrifter
Antaget av kommunfullmäktige 1999 03 08
§ 1 Färdtjänsten är avsedd för personer som p.g.a. funktionshinder har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Utöver själva
transporten kan efter behov hjälp till och från bostad/besöksadress ges.
Funktionsnedsättningen skall vara varaktig eller bestå i minst 6 månader.
Ansökan om tillstånd prövas av kommunen om sökande är folkbokförd på Gotland. I annat fall
är det folkbokföringskommunen som skall utreda och pröva ärendet.
Färdtjänstberättigad äger, i enlighet med bestämmelserna i detta reglemente, använda den
färdtjänst som kommunen anordnar. Färdtjänsten får även användas i annan kommun enligt de
regler som gäller i vistelsekommunen.
§ 2 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för frågor enligt detta reglemente och
utfärdar erforderliga tillämpningsföreskrifter. Färdtjänstärendet handläggs av den vårdnämnd
inom vars verksamhetsområde den sökande är bosatt.
Färdtjänsttillstånd meddelas för viss tid eller tills vidare. Tillstånd kan förenas med föreskrifter
om vilket färdsätt som får användas, hur många resor tillståndet omfattar och inom vilket område
resor får göras. Om det finns särskilda skäl kan tillståndet i övrigt förenas med villkor.
§ 3 Ansökan görs på särskild blankett hos den vårdnämnd där sökande är bosatt. Vårdnämnden
ansvarar för att utreda om rätt till färdtjänst föreligger och kan vid behov kräva läkarintyg.
§ 4 Färdtjänstresor företas med taxibil, färdtjänstbuss, bil eller buss utrustad med bår.
Samordning av färdtjänstresor skall eftersträvas.
§ 5 Färdtjänsten omfattar tre kategorier med olika begränsningar.
A. Resor av privat karaktär (privatresor). Med privatresor avses alla resor utom sådana som avser
resor för läkarvård, sjukvårdande behandling och tandläkarbesök vilka till viss del ersätts av
kommunen.
Det högsta antalet privatresor som kan beviljas är 120 resor per år. (Personer som saknar ledsyn
och personer som permanent måste använda rullstol för sin förflyttning erhåller obegränsat antal
resor.
B. Resor till och från arbetsplats (arbetsresor).
C. Resor till och från vissa utbildningsanstalter (utbildningsresor).
Tillståndet omfattar inte resor som helt eller delvis bekostas av det allmänna, till exempel
grundskoleskjutsar, värnpliktsresor, sjukresor och ambulanstransporter.
För resor med färdtjänst erläggs egenavgift som fastställs av kommunfullmäktige.

§ 6 Om den som blir beviljad färdtjänst även blir beviljad ledsagare betalar ledsagaren ingen
egenavgift. Kommunen tillhandahåller inte ledsagare. Funktionshindrad person som själv är
beviljad färdtjänst betraktas inte som ledsagare.
Minderåriga barn (under 12 år) till den färdtjänstberättigade får resa med utan att betala
egenavgift.
För annan medresenär som inte har färdtjänst eller inte är ledsagare uttas avgift motsvarande
hälften av taxameterbeloppet.
§ 7 Tillståndsgivaren kan återkalla ett färdtjänsttillstånd om förutsättningarna för tillståndet inte
längre finns.
Föreskrifter och villkor i färdtjänsttillståndet kan ändras om ändrade förhållanden föranleder det.
Om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de
föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst kan tillståndet återkallas.
§ 8 Trots sekretess får en tillståndsgivare lämna ut uppgifter om enskildas personliga
förhållanden till en beställningscentral för transporter eller en trafikutövare om uppgifterna
behövs för att anordna transport som avses i detta reglemente.
§ 9 Tillståndsgivarens beslut enligt 5-8 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST
§ 1.
1.1 Rätt till färdtjänst
Färdtjänst skall inte längre behandlas som en form av bistånd för att uppnå skälig levnadsnivå
eller på annat sätt vara en del av socialtjänsten. Färdtjänst skall behandlas som en trafikfråga.
Den funktionshindrade skall ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa
med allmänna kommunikationsmedel. Hög ålder skall i sig inte vara ett kriterium för att få
färdtjänst.
1.2 Funktionsnedsättningens varaktighet
Funktionsnedsättningen skall vara varaktig eller bestå i minst 6 månader. Motivet för detta är att
utesluta kortvariga funktionshinder, t.ex. sådana som är orsakade av olyckor där den drabbade
enligt nuvarande praxis får sina extra reskostnader ersatta av försäkringsbolag.
1.3 Ansökan
Ansökan om tillstånd prövas av kommunen om sökande är folkbokförd på Gotland. I annat fall
är det folkbokföringskommunen som skall ansvara för utredningen. Kommunförbundets tidigare
rekommendation om att vistelsekommunen ansvarar för utredning av färdtjänst gäller inte längre.

Det är alltid den kommun där den färdtjänstberättigade är folkbokförd som skall stå för
kostnaderna vid resa i hemmakommunen eller i annan kommun.
1.4 Resa i annan kommun
I de fall den färdtjänstberättigade reser i en annan kommun än hemkommunen gäller
vistelsekommunens regler och egenavgifter. Antalet resor som sker i annan kommun räknas in i
det totala antalet resor som den färdtjänstberättigade gör. För resor i annan kommun rekvireras
speciella färdtjänstbiljetter. Beställning av färdtjänstfordon görs i enlighet med
vistelsekommunens bestämmelser.
§2
2.1 Övergripande ansvar
Kommunstyrelsen har ansvaret för övergripande frågor i detta reglemente.
Färdtjänstärenden handläggs av den vårdnämnd inom vars verksamhetsområde den sökande är
bosatt.
Uppföljning av ärenden skall ske i enlighet med vårdnämndernas direktiv.
2.2 Färdtjänsttillståndets giltighetstid
Färdtjänst kan erhållas för en bestämd tid eller tills vidare. Tills vidaretillstånd ges enbart till
person vilkens funktionshinder bedöms varaktigt. Tillståndet får i skälig omfattning förenas med
föreskrifter om vilket färdmedel som får användas, att samåkning kan ske, hur beställning av
resan skall ske och inom vilket område resor får göras.
En ökad integrering mellan skilda trafikformer för att förbättra anpassningen till resenärernas
behov pågår. Linjetrafiken med buss skall göras mer tillgänglig. Om tillståndshavaren får
möjlighet att resa med allmänna kommunikationer kan färdtjänsttillståndet begränsas i
motsvarande grad.
2.3 Färdtjänsttillstånd - magnetkort
När ansökan om färdtjänst bifallits erhåller den färdtjänstberättigade ett färdtjänsttillstånd i form
av ett plastkort. Färdtjänsttillståndet är personligt och får inte överlåtas. På kortet finns tryckt
namn och personnummer samt om ledsagare får medfölja. I en magnetremsa i plastkortet finns
övriga uppgifter som behövs för resan. Kortet skall kunna uppvisas tillsammans med
legitimation om den färdtjänstberättigade är okänd för taxiföraren. Taxichauffören skall alltid dra
kortet i taxametern före resans start och när resan har avslutats.
2.4 Vinterfärdtjänst
Personer som p.g.a. sin funktionsnedsättning har uppenbara svårigheter att klara sig på egen
hand vid halt väglag eller personer som har svårigheter med exempelvis astma vid kall väderlek
kan erhålla färdtjänst under vinterhalvåret november - april.
2.5 Bilinnehav
Person med funktionsnedsättning som normalt använder eget fordon vid förflyttning är inte
berättigad till färdtjänst. Om fordonet inte kan användas på grund av exempelvis halt väglag,

reparation av bilen eller liknande kan färdtjänst beviljas under denna tid. Förutsättningen är dock
att funktionsnedsättningen är av den art att väsentliga svårigheter föreligger att kunna använda
sin bil eller att använda allmänna kommunikationsmedel.
§3
3.1 Ansökningshandling / Läkarintyg
Ansökan skall göras på särskild blankett och lämnas till den vårdnämnd där sökande är bosatt.
Läkarintyg är inte obligatoriskt. I svårbedömda ärenden kan läkarintyg vara av stort värde och
kan då begäras.
§4
4.1 Färdtjänstfordon
Genom upphandling träffar kommunen avtal med ett eller flera taxibolag som skall sköta
färdtjänsten. Eftersom funktionshindren varierar finns olika slag av fordon tillgängliga beroende
på vilken funktionsnedsättning den färdtjänstberättigade har. Följande fordonsslag finns. Taxi bil med plats för 4 eller i vissa bilar flera passagerare.
Färdtjänstbussar - utrustade med ramp eller lyftplatta - med plats för två eller flera rullstolar.
Bårtaxi - med plats för en eller flera bårar. Antalet fordon är begränsade.
Färdtjänstresan skall alltid beställas hos beställningscentralen som i möjligaste mån samordnar
resan med annan samhällsbetald resa. Resa som beställs på annat sätt bekostas inte av
kommunen.
Resor med taxibil inom Visby/Västerhejde skall beställas minst 30 min. före hämtningstid.
Övriga resor minst 60 min. före hämtningstid. Färdtjänstbuss måste beställas senast dagen före
resan.
Om någon önskar utföra ärenden medan taxi väntar, får endast ett uppehåll göras och väntetiden
får inte överstiga 5 minuter.
§5
5.1 Privatresor
Med privatresor avses alla resor utom sådana som avser resor för läkarvård, sjukvårdande
behandling och tandläkarbesök.
Ett färdtjänsttillstånd som gäller privatresor året runt berättigar till maximalt 120 resor per år
eller 10 resor per månad om tillståndet inte är begränsat enligt § 2 andra stycket i
färdtjänstreglementet.
Personer som saknar ledsyn och personer som permanent måste använda rullstol för sin
förflyttning erhåller obegränsat antal resor.
Privatresor är i princip inte avståndsbegränsade. För resor längre än 5 mil dras dock ytterligare
en resa för varje påbörjad 5-milssträcka.

5.2 Arbetsresor
Arbetsresor gäller enbart för resor mellan bostaden - arbetet - bostaden en gång per arbetsdag.
5.3 Utbildningsresor
Utbildningsresor gäller för resor mellan bostaden - utbildningsanstalten - bostaden en gång per
skoldag.
Utbildningsresor gäller inte för skolresor där skolan obligatoriskt är ansvariga för elevers
skolresor (exempelvis grundskolan) ej heller när annan myndighet, försäkringsbolag eller
liknande skall ersätta resan. Skolan ansvarar för de resor som företas inom verksamheten under
skoldagen.
5.4 Egenavgifter
Kommunfullmäktige fastställer den egenavgift som den färdtjänstberättigade skall erlägga direkt
till taxi. Från 1998-01-01 erläggs avgift enligt följande:
0 - 11 km 25 kr
12-19 km 33 kr
20-27 km 41 kr
28-50 km 48 kr
För avstånd längre än 50 km. erläggs ytterligare 17 kr. per påbörjad mil.
För resor till och från arbetsplats (arbetsresor) samt för resor till och från vissa
utbildningsanstalter (utbildningsresor) finns möjlighet att lösa månadskort enligt följande:
Länskort 1.230 kr
Förortskort 930 kr
Visbykort 660 kr
Färdtjänstresor som företas med kommunens kollektivtrafik är avgiftsfria.
§6
6.1 Ledsagare
Ledsagare beviljas när den hjälp, som chauffören, enligt avtalet med kommunen, skall
tillhandahålla i samband med resan eller på resmålet inte är tillräcklig. Ledsagare skall aktivt
kunna hjälpa resenären i samband med resan och skall åtfölja färdtjänstresenären under hela
resan. Ledsagare får således inte hämtas eller lämnas under resan. Funktionshindrad person som
själv är beviljad färdtjänst betraktas inte som ledsagare. Om exempelvis två makar har färdtjänst
kan inte den ena maken vara ledsagare åt den andra och på så sätt själv slippa att betala
egenavgift för resan. En resa med färdtjänst skall motsvara en resa med buss i kollektivtrafiken
där alla resenärer betalar avgift för resan.
Minderåriga barn (under 12 år) till den färdtjänstberättigade får resa med utan kostnad.
För annan medresenär som inte har färdtjänst eller inte är ledsagare uttas avgift motsvarande
hälften av taxameterbeloppet.

§7
7.1 Återkallelse av färdtjänsttillstånd
Återkallelse av färdtjänsttillstånd - utöver vad som är motiverat med hänsyn till förändringar hos
tillståndshavarens person - kan bli aktuella genom att tillståndshavaren ,på grund av ökad
tillgänglighet och/eller utökning i linjetrafiken, fått möjlighet att resa med allmänna
kommunikationer eller att den färdtjänstberättigade fått tillgång till egen bil.
7.2 Missbruk av färdtjänsttillstånd
För de som inte följer reglerna för att inneha färdtjänst kan tillståndet återkallas. Det kan
exempelvis handla om upprepade "bomkörningar" p.g.a. att resenärer beställer färdtjänst men
inte infinner sig när taxin kommer eller om en innehavare av färdtjänst lånar ut färdtjänstillstånd
till annan person. Om det framkommer att syftet med resan är att tillståndsinnehavaren av
färdtjänst gör resan för att tillgodose annan persons resebehov kan detta vid upprepning
föranleda att tillståndet återkallas.
§8
8.1 Sekretess
Till en beställningscentral eller en trafikutövare får lämnas de uppgifter som är nödvändiga för
att vederbörande skall kunna utföra sitt uppdrag. Uppgifterna skall vara av den art att de kan
röjas utan att den enskilde lider skada eller men, d.v.s. att sekretess inte råder. Exempel på vad
som kan lämnas ut till beställningscentralen eller trafikutövaren är mellan vilka platser
transporten skall ske, om specialfordon eller annan utrustning krävs, om fordonet måste vara
allergisanerat, om samåkning med annan resenär inte är möjlig eller om ledsagare skall medfölja.
§9
9.1 Överklagande
Beslut enligt reglementets §§ 5 - 8 kan överklagas hos länsrätten.
Prövningstillstånd krävs för överklagande till kammarrätten.
Sidan uppdaterad 2001-01-09

Författningssamling för Gotlands kommun

ERSÄTTNINGSREGLER FÖR SJUKRESOR MED RESEREGLEMENTE
Antaget av kommunfullmäktige 1993-12-13. Senast ändrat 1995-11-27, 1997-09-08.
Följande regler skall gälla i Gotlands kommun fr o m 1993-01-01 för utbetalning av ersättning
för sjukresor.
1.

Vid sjukresa skall egenavgiften för den resande vara 40 kr för enkel resa med
privatbil (och det dubbla för t.o.r-resa). Vid anlitande av övriga färdmedel ska
avgiften vara 50 kr per enkelresa.

2.

Ersättning utbetalas endast om beloppet överstiger 10 kronor.

3.

Ersättning för resa med egen bil utgår med 1 kr/km.

4.

Reglemente för ersättning för sjukresor fastställs av kommunstyrelsen.

RESEREGLEMENTE
Rätt till ersättning
Sjukvårdshuvudmannen är enligt lag (1991:419) skyldig att utge ersättning för sjukresor till alla
personer som omfattas av lagen om allmän försäkring (AFL 1962:381) och är bosatta inom
Gotlands kommun. Ersättning skall i visa fall också lämnas till personer som omfattas av
internationella överenskommelser.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för detta reglemente medan det ankommer på
Visby vårdnämnd att handlägga ärenden med tillämpning av reglementet. Dock har
länsvårdnämnden ansvaret för tillämpningen och handläggningen av utomlänsresor och
helikoptertransporter.
Ersättningsgrunder
Ersättning lämnas för resa inom Gotlands kommun som avser:
-

Vård i offentlig regi eller hos privat vårdgivare med avtal.

-

Vård hos vårdgivare med etablering.

-

Vid tillhandahållande av hjälpmedel.

-

Vid preventivmedelsrådgivning (enligt lagen om ersättning vid
födelsekontrollerande verksamhet)

-

Subventionerad fotvård.

Reseersättning för resa utanför Gotlands kommun lämnas för:
-

Resa till och från enskilt konvalescenthem där kommunen står för
vårdkostnaden.

-

Resa för vård efter remiss enligt riks- eller regionsvårdsvtal eller enligt
bestämmelser om vårdgaranti.

(Ersättning lämnas ej för utomläns resor enligt bestämmelser om valfrihet i sjukvården, dvs där
remiss utfärdats på patientens begäran.)
Omfattning
Reseersättning lämnas för resa till närmaste vårdinrättning där erforderlig vård kan ges. Vid
återresa lämnas ersättning för resa till hemmet eller den plats där resan startade.
Ersättningsregler
Resa med allmänt färdmedel ersättes enligt gällande taxa.
Resa med privat bil ersätts med det lägsta belopp som regeringen fastställt ( f n 1 kr per
kilometer).
Resa med taxi ersätts endast om billigare färdsätt inte kunnat användas på grund av patientens
hälsotillstånd eller annan omständighet. Om väntetiden för buss överstiger 2 timmar per
enkelresa får dock taxi användas. Taxiresa skall beställas via beställningscentral. Taxiresa inom
Gotlands kommun skall ske med avtalsbunden taxi.
Vid resa med annat färdmedel lämnas ersättning med skäligt belopp.
Egenavgift
Egenavgiften vid resa med privatbil är 40 kr för enkel resa och 80 kr för tur- och returresa. För
resor med kollektivtrafiken på Gotland frånräknas ej egenavgift. För resor med övriga färdmedel
är egenavgiften 50 kr vid enkel resa.
Ersättningsbelopp som sammanlagt ej uppgår till 10 kr utbetalas inte.
För så kallade överflyttningsresor eller resor som avser dagsjukvård eller dialysbehandling eller
för regelbundna resor till behandling under minst tre dagar per vecka under minst en månad i
följd utgår ingen avgift.
Övrigt
Ersättning för övernattning lämnas med skäligt belopp om övernattning varit nödvändig för
vården. Övernattning skall i första hand ske på patienthotell eller motsvarande.
Följeslagare
Ersättning för följeslagarens kostnad för resa och övernattning lämnas om det är motiverat med
hänsyn till patientens tillstånd och ålder. Egenavgift utgår ej för följeslagare.
Vid resa till och från barn som vårdas på sjukhus lämnas ersättning för resa och övernattning en
gång per vecka. Egenavgift utgår vid besöksresa.
För resekostnader i övrigt lämnas ersättning med skäligt belopp.
Rätt till ersättning förfaller om den inte begärts inom ett år från den tidpunkt då resan gjordes.
Beslut om reseersättning kan på patientens begäran omprövas av Visby vårdnämnd respektive
länssjukvårdsnämnden.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 9

2001 11 26

Avgifter inom barnomsorgen (maxtaxa)
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 10 30, § 281

•

Ledningskontoret 2001 10 30

•

Barn- och utbildningsnämnden 2001 09 19, § 92 och 2001 10 24, § 110

•

Förslag från barn- och utbildningsnämnden:
- Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
(För kännedom bifogs Inskrivningsregler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg)
•

Bakgrund:
-

Svenska kommunförbundet: Cirk 2001:16

-

Sveriges Riksdag: Rixlex: Förordning om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2001 10 30

Ks § 281
Avgifter inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
KS 2001/0215-88
- Barn- och utbildningsnämnden 2001-09-19
- Ledningskontoret 2001-10-29
- Sv kommunförbundet cirkulär 2001:16

Barn- och utbildningsnämnden har framlag förslag till avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg med anledning av kommunfullmäktiges beslut att
införa maxtaxa fr.o.m. 1 januari 2002 (§ 70/2001-06-11). Ledningskontoret har
tillstyrkt förslaget. Statsbidrag lämnas under förutsättning att avgift uttas enligt
förordning om (2001:160) statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg. Barn- och utbildningsnämndens förslag
överrenstämde med dessa beloppsgränser.
Anm: Under överläggningen uppmärksammades att barn- och
utbildningsnämndens förslag innehöll inakutella uppgifter när det gällde
avgiftsgrundande inkomst och avdrag från inkomsten. Barn- och
utbildningsnämnden skulle ombedas justera texten till kommunfullmäktiges
sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Barn- och utbildningsnämndens förslag till avgifter för förskoleverksamhet
och skolbarnomsorg fastställs att gälla fr.o.m. 1 januari 2002.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Barn- och utbildningsförvaltningen

1(1)
2001-10-30

Dnr KS 2001/0215-88

Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
(maxtaxa)
Barn- och utbildningsnämnden har i protokollsutdrag 2001-09-19, § 92, lämnat förslag till avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Förslaget grundas på gällande regler enligt skollagen och utfärdad förordning
för kommuner som tillämpar maxtaxa. Den nya taxan innebär sänkta avgifter
för de flesta nyttjarna.
Kommunerna kompenseras för det intäktsbortfall som maxtaxan innebär genom ett särskilt statsbidrag. Statsbidraget innefattar inte någon kompensation
för volymförändringar p g a ökad efterfrågan som förväntas då avgifterna
sänks och tidsrelateringen i taxan samtidigt försvinner. Enligt barn- och
utbildningsförvaltningen beräknas statsbidraget för Gotlands kommun uppgå
till ca 20,6 mkr. Härutöver beräknas kommunen få del av statsbidrag för
kvalitetssäkring med ca 2,7 mkr.
Barn- och utbildningsnämndens förslag innebär att avgift debiteras för 12
månader per år. Varje månad beräknas avgiftsintäkterna uppgå till ca 2,25
mkr. I beräkningen ingår också en kostnadsökning på 1,5 % p g a ökad
efterfrågan då maxtaxan införs. Totalt beräknar barn- och utbildningsförvaltningen att statsbidragen i huvudsak täcker intäktsbortfallet och de ökade kostnaderna som maxtaxan innebär.
Ledningskontoret bedömer att osäkerheten är stor avseende beräkningen av
den efterfrågeökning som orsakas av maxtaxan och anser att detta bör följas
upp särskilt under 2002.
Ledningskontoret tillstyrker de föreslagna avgiftsreglerna för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Föreliggande förslag till avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg antas att gälla fr o m 2002-01-01.

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

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2001-09-19

BUN

§ 92

Justeringar av regelsystem m m med anledning av kfm-beslut om Maxtaxa
Dnr 2001/045-88

Kommunfullmäktige behandlade 2001-06-11 frågan om maxtaxa varvid beslöts
1. Gotlands kommun skall införa maxtaxa inom barnomsorgen fr o m 2002-01-01.
2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag till erforderligt
regelsystem för behandling i kommunfullmäktige under hösten 2001.

Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2001-08-08 varvid
beslöts att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till ändringar beträffande
förskoleverksamheten enligt följande tidplan:
Taxor, avgiftsregler m m:
Beslut i BUN 19 september
Avtal med externa anordnare: Beslut i BUN 24 oktober
Distriktschef Freddy Sirland och controller Per Löttiger hade utarbetat förslag till
taxor och avgiftsregler.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
BUN föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagna taxe- och avgiftsregler

20
02

Avgiftsregler för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg uttages enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. § Kf …
Maxtaxa gäller för hushåll. Med hushåll avses ensamstående och makar.
Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och
1.
2.

har eller har haft gemensamt barn eller
är folkbokförda på samma adress.

Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

Avgift per månad och barn, 2002-01-01
Högsta avgiften i FÖRSKOLEVERKSAMHET
Barn 1
3% av inkomsten - dock högst
Barn 2
2% av inkomsten - dock högst
Barn 3
1% av inkomsten - dock högst
Barn 4
ingen avgift

1 140:-/mån
760:-/mån
380:-/mån

Högsta avgiften i SKOLBARNSOMSORG
Barn 1
2% av inkomsten - dock högst
Barn 2
1% av inkomsten - dock högst
Barn 3
1% av inkomsten - dock högst
Barn 4
ingen avgift

760:-/mån
380:-/mån
380:-/mån

Den högsta avgiften i respektive verksamhetsform skall betalas för det
yngsta barnet i respektive hushåll.

Fastställelse av avgift

– Föräldrapenning

Fast avgift gäller förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Avgiften debiteras tolv månader per år.
Inga reduceringar medges vid barns tillfälliga frånvaro p g a sjukdom, övriga ledigheter etc.

– Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode

Enskild verksamhet får ej ta ut en högre avgift än
vad som Kommunfullmäktige beslutat.

– Underhållsbidrag/underhållsstöd

(ersättning för merutgifter skall inte tas med)
– Sjukbidrag
– Sjukpenning
– Studiepenning
– Arbetslöshetsersättning

Bestämmelserna om avgift regleras i skollagen kap
2 a. samt i utfärdad förordning för kommuner som
tillämpar maxtaxa.

Avgiftsgrundande inkomst
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt
och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget
tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
under bidragsåret:
– Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
– Familjehemsföräldrars arvodesersättning
– Pension (ej barnpension)
– Livränta (vissa undantag finns)

– Kontant arbetsmarknadsstöd
– Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
– Familjebidrag i form av familjepenning
– Dagpenning vid repetitionsutbildning
för värnpliktiga m m

För familjehemsplacerade barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall avgiftsgrundande
inkomst utgöras enbart av familjehemsersättning,
dvs.enbart arvodesdelen.
Beträffande egna företagare och andra för vilka det
föreligger svårigheter att beräkna årsinkomst skall
den inkomst som anmälts till försäkringskassan
vara vägledande, alternativt vid behov kontrolleras
hos Skattemyndigheten.

Från den avgiftsgrundande inkomsten medges avdrag för underhållsbidrag. Avdrag beviljas under
förutsättning att det kan styrkas att underhållsbidrag erlägges.

Fördelad avgift vid
gemensam vårdnad/umgängesrätt
För föräldrar som efter separation har flyttat isär,
men som har gemensam vårdnad alternativt umgängesrätt till barnet, fastställs avgiften utifrån den
förälders hushåll där barnet är folkbokförd. Om
båda föräldrarna inkommer med en gemensamt
undertecknad begäran kan avgiften fastställas för
var och en av föräldrarna, beräknat utifrån vardera hushålls avgiftsgrundande inkomst och barnets vistelsetid där.

Reducering av avgift –
avgiftsfri placering
För 4-5 åringar i allmän förskola, för 6 åringar i
förskoleklass samt barn i behov av särskilt stöd i
förskolan får avgift tas ut endast till den del verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525
timmar om året.
Avgiftsfrihet för 4-5 åringar i förskola och för 6
åringar i förskoleklass omfattas av skolans indelning i terminer.
Bestämmelserna regleras i skollagen
kap 2 a, §§ 8 a, 9 och 10, samt kap 2 b.
OBS: Allmän förskola träder i kraft från och med
2003-01-01 i enlighet med Skollagen kap 2 a, § 8 a.

Inkomstuppgifter och schema

Ändrade levnadsvillkor som påverkar avgiften skall
anmälas till respektive handläggare. Anmälan skall
avges på heder och samvete. Vid förändring av inkomsten tillämpas den nya avgiften från och med
nästföljande månad.
Byte av schema som medför varaktigt förändrade
placeringstider, minst 14 dagar skall meddelas
minst 14 dagar i förväg.

Uppsägning av plats
Föräldrar som inte önskar utnyttja barnets placering i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
skall skriftligt säga upp platsen minst 30 dagar i
förväg. Plats som inte sagts upp debiteras med
gällande månadsavgift.
Barn som anvisats plats kan mista sin plats med
en uppsägningstid av 45 dagar i följande fall:
– fastställd avgift inte betalats
– placering utnyttjas inte på sådant sätt som är
överrenskommet,
– frånvaro från placeringen mer än 14 dagar i
följd utan anmälan.
Avgiftsskyldighet kvarstår under uppsägningstiden. Kravåtgärder som lagsökning och utmätning
fullföljs oberoende av eventuell avstängning från
plats.

För sen betalning
Avgiften skall betalas senast den 30:e i samma
månad som platsen nyttjats.
Om inte betalning sker inom den tid som anges på
räkningen debiteras dröjsmålsränta i enlighet med
riktlinjer för fakturering och inkasso.

Inkomstanmälan samt schema skall lämnas i samband med skriftligt accepterande av erbjuden plats.
Har inte inkomstuppgift lämnats debiteras efter
högsta avgift. Avgifterna omräknas vid ändrade
inkomster och räkningsmottagaren skall därför vid
förändrad inkomst lämna ny inkomstuppgift vid
varaktighet som överstiger en månad.

Beslut i enlighet
med fastställt reglemente

Barn och utbildningsförvaltningen kommer därutöver regelmässigt att begära nya inkomstuppgifter
och scheman vid minst två tillfällen under året eller
vid särskilt behov därav.

Vid förfrågan vänd dig till din handläggare/assistent
eller rektor/förskolechef.

Barn- och utbildningsdistrikt
Nord-Östra Gotland
Box 6, 620 30 SLITE
Tfn 20 45 00.

Barn och utbildningsnämnden tolkar taxan och
beslutar om kompletterande tillämpningsregler när
så erfordras. Beslut i enskilda ärenden samt nedsättning av eller befrielse från avgift delegeras av
nämnden i enlighet med fastställt reglemente.

Barn- och utbildningsdistrikt
Visby
621 82 VISBY
Tfn 26 33 93

Barn- och utbildningsdistrikt
Klinte/Sudret
Storgatan 58
620 12 HEMSE
Tfn 20 46 00.

Produktion: Ulf Nygren, Utvecklingsavdelningen/BUF, nov 2001

Avdrag från inkomsten

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden
2001-10-24

BUN § 110

Inskrivningsregler, barnomsorg
Dnr 2001/045-88

Kommunfullmäktige behandlade 2001-06-11 frågan om maxtaxa varvid beslöts
1. Gotlands kommun skall införa maxtaxa inom barnomsorgen fr o m 2002-01-01.
2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag till erforderligt regelsystem
för behandling i kommunfullmäktige under hösten 2001.

Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2001-08-08 varvid beslöts att ge
förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till justeringar med anledning av införandet av
maxtaxa. BUN behandlade förslag till taxor inom förskoleverksamheten 2001-09-19 (BUN
§ 01/92).
Distriktschef Freddy Sirland och controller Per Löttiger hade utarbetat förslag till
inskrivningsregler och justeringar i avtalen med externa anordnare av förskoleverksamhet.
Arbetsutskottet hade föreslagit att barn till arbetslösa och studerande har rätt till
förskoleverksamhet Gotlands kommun. Ledamoten Eric Martell yrkade att barn till
arbetslösa och studerande även skall ha rätt till skolbarnsomsorg.
Sedan votering begärts godkändes följande voteringsproposition: Den som stödjer
arbetsutskottets förslag röstar ja, den som vill stödja Eric Martells förslag röstar nej. 6
ledamöter röstade ja, 4 ledamöter röstade nej, en ledamot var frånvarande. Följande
ledamöter röstade ja: Barbro Ronsten, Kjell Kuylenstierna, Gösta Hjort, Jan Lindell,
Solveig Artsman, Bo Frense. Följande ledamöter röstade nej: Eric Martell, Lars Siggelin,
Britt Ronsten, Torgny Landin. BUN hade sålunda beslutat att barn till arbetslösa och
studerande har rätt till förskoleverksamhet, men inte till skolbarnsomsorg.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Gotlands kommuns regler skall följa det nationella regelsystemet såtillvida att barn till
arbetslösa och studerande har rätt till förskoleverksamhet, men inte till skolbarnsomsorg.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att på vissa punkter justera lydelsen i inskrivningsreglerna.
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Inskrivningsregler för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
– Förklaringar
– Placeringsformer
– Allmänna regler
– Uppsägning av plats
– Öppen verksamhet
– Ansökan
– Placering
– Resor för barn i behov av särskilt stöd
– Placering av barn i behov av särskilt stöd

Verksamhetsformer
Förskoleverksamhet är förskola, familjedaghem och öppen förskola.
Barn i åldern 4-5 år erbjuds avgiftsfri förskola – allmän förskola – från höstterminen det år de
fyller fyra år som omfattar minst 525 timmar om året.
Allmän förskola träder i kraft från och med 2003-01-01 och anordnas integrerad i sedvanlig förskola.
Öppen förskola är en verksamhet för barn där föräldrar deltar i verksamheten.
Förskoleklass anvisas barn från och med höstterminen det år då barnet fyller 6 år.
Skolbarnsomsorg är fritidshem och familjefritidshem. För barn mellan 10-12 år kan verksamhet även bedrivas som öppen fritidshemsverksamhet.

Placeringsformer
Förskola avser barn i förskoleåldern 1-5 år. Allmän förskola är en del av förskolan och erbjuds
alla barn i åldern 4-5 år.
Familjedaghem avser barn i åldern 1-5 år.
Förskoleklass anvisas barn från och med det år barnet fyller 6 år.
Fritidshem avser barn i förskoleklass och skola i åldern 6-12 år.
Familjefritidshem omfattar barn i åldern 6-12 år.

Öppen verksamhet
(ej inskrivna barn)
Öppen förskola kan i vissa fall erbjudas barn med föräldrar i åldern 1-5 år.
Öppen fritidsverksamhet kan i vissa fall anordnas för barn i åldern 10-12 år.

Allmänna regler
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg omfattar barn i åldern 1-12 år, vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, har fackliga eller politiska uppdrag,
samt barn som enligt skollagen kap 2 a, §§ 3 och 9,
på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Barn i förskoleverksamhet vars föräldrar är arbetslösa eller är
barnlediga skall erbjudas förskoleverksamhet under minst 3 timmar dagen alternativt 15 timmar i
veckan.
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg omfattar alla barn bosatta i Sverige som stadigvarande
vistas i Gotlands kommun och är i behov av verksamhet under minst 1 månad per tillfälle.
Barn till säsongsanställda föräldrar och föräldrar
med tillfälligt behov av hjälp med förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg erbjuds möjlighet till tillfällig placering omfattande en tid av minst 1 månad per tillfälle.

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg regleras
i skollagen kap 2 a. och förskoleklass i kap 2 b.

Schema
Schemat skall ange barnets vistelsetider. Placeringstiden fastställs i varje enskilt fall med utgångspunkt från föräldrarnas arbetstid, studerandetid, tid för fackliga och politiska uppdrag, tid för
barnets vistelse, samt skälig tid för lämning och
hämtning av barnet.
Vid föräldrars arbetslöshet och vid föräldraledighet har barnet rätt till plats i förskoleverksamhet
enligt överrenskommen tid, minst 3 timmar per
dag eller 15 timmar i veckan.

Ansökan
Ansökan om plats/byte av plats görs skriftligt på
särskild blankett i god tid före önskat placeringsdatum. På ansökningsblanketten skall arbetsgivare
eller utbildningsanstalt, fast adress, önskad

placeringstid, datum för önskad placering samt de
tider som skall ligga till grund för beslut om placering anges.
Ansökan för barn i behov av särskilt stöd enligt
skollagen kap 2 a, §§ 3 och 9 görs på särskild plats
i ansökningsblanketten.

Placeringen påbörjas vid överenskommen tid.
Inskolningstidens längd bestäms i varje enskilt fall
av inskolningsansvarig personal i samverkan med
förälder.

Uppsägning av plats
Uppsägning av plats sker skriftligt. Uppsägningstiden är 30 dagar räknat från det datum uppsägningen inkommit till handläggaren.

Placering
Plats skall erbjudas på önskat placeringsdatum. Om
detta inte är möjligt skall plats erbjudas senast 4
månader efter det att ansökan om plats inkommit
till handläggaren. Om förälder riskerar att avstå
från erbjudande om arbete eller utbildning skall
behov av plats särskilt beaktas.
Handläggaren lämnar skriftligt erbjudande om
plats. Föräldrarna lämnar därefter skriftligt svar
om platsen accepteras eller inte. Det skriftliga svaret skall ha inkommit senast det datum som anges
på erbjudandet om plats. Om erbjuden plats inte
tagits i anspråk senast inom 14 dagar återtas erbjudandet.
Placeringen gäller från och med det att föräldrarna
tillsammans med det skriftliga accepterandet, lämnat inkomstuppgifter och det schema som skall
ligga till grund för beslut om barnets placeringstid.

Om inte avgifts och inskrivningsreglerna uppfylls
kommer platsen att sägas upp med en uppsägningstid av 45 dagar.
Vid frånvaro mer än 14 dagar i följd utan att meddelande har lämnats sägs platsen upp med en uppsägningstid av 45 dagar.

Resor för barn i
behov av särskilt stöd
Barn i behov av särskilt stöd skall medges fria resor till och från förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg efter prövning av rektor/förskolechef beträffande behov, färdväg och ressätt.

Placering av barn i
behov av särskilt stöd
enligt skollagen kap 2 a, §§ 3 och 9.
Kriterierna:

Ändring av barnets vistelsetid som omfattar minst
14 dagar skall meddelas skriftligt minst 14 dagar i
förväg.
Placeringstiden för barn i åldern 4-5 år –allmän
förskola- erhåller den avgiftsfria placeringstiden
inom ram för förskoleklassens/skolans indelning i
terminer.

Fysiska skäl t ex.
– rörelsehindrade barn
– hörselskadade barn
– synskadade barn
– barn med fysiska talsvårigheter
Psykiska skäl t ex.
– barn med särskilda omsorger
barn som erhåller behandling, ex vid BUP
Andra skäl t ex.
– barn vars familj är i svår krissituation, har
sociala eller psykiska problem eller vars
föräldrar är fysiskt eller psykiskt handikappade
– barn med försenad tal- och språkutveckling
– invandrar- och flyktingbarn

Vid förfrågan vänd dig till din handläggare/assistent eller rektor/förskolechef
Barn- och utbildningsdistrikt
Nord-Östra Gotland
Box 6, 620 30 SLITE
Tfn 20 45 00

Barn- och utbildningsdistrikt
Visby
621 82 VISBY
Tfn 26 33 93

Barn- och utbildningsdistrikt
Klinte/Sudret
Storgatan 58
620 12 HEMSE
Tfn 20 46 00

Produktion: Ulf Nygren, Utvecklingsavdelningen/BUF, okt 2001

I samband med verksamhetens årsplanering/barnets placering görs en överrenskommelse med föräldrarna utifrån de dagar som är planerade för
arbetslagets fortbildning. Information lämnas i god
tid inför eventuell stängning eller sammanslagning
av verksamheten under semesterperioden. Om
särskilt behov föreligger kan annan tillfällig plats
erbjudas barnet.

2001:16

Finanssektionen,
Kommunalrättssektionen,
Skolsektionen
EJ

2001-01-16

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans
Barn och utbildning

Maxtaxa och allmän förskola m.m.
Den 24 november år 2000 godkände riksdagen regeringens proposition om Maxtaxa
och allmän förskola m.m. (prop. 1999/2000:129) helt utan ändringar. Under våren
2001 kommer regeringen att återkomma med föreskrifter om reformens olika delar.

Tidplanen
Riksdagens beslut innebär ett stegvis införande av maxtaxa, allmän förskola samt rätt
för arbetslösas och föräldraledigas barn enligt följande:

Från den 1 juli år 2001
införs rätt till förskoleverksamhet minst 3 timmar/dag eller 15 timmar i veckan för
arbetslösas barn.

Från den 1 januari 2002
införs rätt till förskoleverksamhet minst 3 timmar/dag eller 15 timmar i veckan för
barn till föräldralediga med yngre syskon

Från den 1 januari 2003
införs en avgiftsfri allmän förskola om minst 525 timmar/år för fyra- och femåringar.
Kommunen är skyldig att erbjuda plats men vårdnadshavarna avgör om de vill utnyttja möjligheten.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
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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/familjdaghem) 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

Det yngsta barnet räknas som det ”första” barnet.
I de kommuner som väljer att tillämpa maxtaxa ska denna omfatta såväl kommunalt
som enskilt driven verksamhet.

Ekonomisk kompensation till kommunerna
Kommunerna ska kompenseras för det intäktsbortfall 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.
Ersättningen för den allmänna förskolan och arbetslösas och föräldraledigas barn ges
genom en ökning av det generella statsbidraget. Medel har beräknats utifrån kostnaden för en deltidsplats, 30 000 kr per barn och år.
Eftersom maxtaxan kan införas före den allmänna förskolan kommer en mindre
sänkning av avgifterna för redan inskrivna barn att behöva göras. Statsbidraget till
maxtaxan införs den 1 januari 2002 och ska rekvireras från Skolverket. Skolverket
kommer först under hösten 2001 att informera närmare om detta. Medel fördelas
mellan kommunerna enligt barnomsorgsmodellen i utjämningssystemet.
Som bilaga till detta cirkulär finns en uppdaterad, kommunvis fördelning av de statliga bidragen till reformen.

Införande av ersättningssystemet för maxtaxan
Ersättningssystemet för maxtaxan införs successivt från och med år 2002 och under
en period av två år. Övergångsperioden utformas så att kommunernas intäktsminskning begränsas till 100 kronor per invånare år 2002 och till 300 kronor per invånare
år 2003. Samma begränsning gäller för de kommuner som får ökade intäkter genom
den föreslagna modellen.
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Ett särskilt statsbidrag på 500 miljoner för kvalitetssäkring
De kommuner som väljer att införa maxtaxan kommer att få del av det särskilda bidraget till kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Genom att summan i princip är densamma för varje år kan kommunen göra en mer
långsiktig planering av användningen av medlen.
Medlen ska i första hand användas för att säkerställa och öka kvaliteten i verksamheten genom att öka personaltätheten i barngrupperna.
Bidraget kan också användas för kompetenshöjning riktad till förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i dessa verksamheter.
Medlen ska rekvireras från Skolverket. Kommunen ska vid rekvisitionen av medlen
uppge hur medlen ska användas i den enskilda kommunen.
Skolverket är ansvarig myndighet för uppföljningen av hela reformen. Uppföljningen
av de samlade ekonomiska effekterna för kommunerna får utvisa om det föreligger
skäl för regeringen att återkomma i frågan om den ekonomiska kompensationen till
kommunerna.

Några vanliga frågor från kommunerna till Kommunförbundet
Är avgiften densamma för förskoleverksamhet i enskild regi?
Ja, i de kommuner som ansluter sig till maxtaxan skall den omfatta all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som är kommunalt finansierade oavsett om det är kommunalt eller enskilt bedriven verksamhet. Om en enskilt driven verksamhet vill tilllämpa en lägre taxa än maxtaxan går det bra. Vill man lägga sig under maxtaxan får
man naturligtvis göra det men ersättnin gen kommer inte att täcka den delen.

Kommunen är skyldig att anordna allmän förskola för 4–5-åringar? Är
kommunen också skyldig att anordna skjuts till verksamheten?
Nej, det föreligger inte någon skyldighet för kommunen att anordna skjuts vare sig
till förskoleverksamhet eller förskoleklass.
Utifrån de förändringar som reformen medför kommer regeringen att se över barnomsorgsmodellen i det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Detta är en fråga
som kommer att behandlas i en sådan översyn.

Kan kommunen ta ut avgiften för hela maxtaxan trots att barnet (2 år) är
i förskoleverksamheten endast 4 timmar/dag?
Barn som går 3 timmar per dag och har arbetslösa eller föräldralediga
föräldrar, vilken avgift ska de betala? Hel eller halv maxtaxa?
Ja, i princip kan en kommun ta ut full maxtaxa (med hänsyn till familjens inkomst)
även för de barn som går på deltid. Det är dock fritt fram för kommunerna att sätta en
lägre avgift för dessa barn om man vill.
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Om man i kommunen tar ut avgift endast 11 månader per år, kan man då
ta ut en högre avgift per månad?
Nej, maxtaxans högsta avgift är 3 procent av inkomsten per månad. Däremot kan
kommuner som endast tar ut avgift 11 månader om året ta ut avgift för ytterligare en
månad.

Vad är avgiftsgrundande inkomst?
I kommande förordning återkommer regeringen till denna fråga.

Räknas socialbidrag som inkomst när man fastställer avgiftsgrundande
inkomst?
Frågan om den avgiftsgrundande inkomsten ska regleras eller ej i den kommande
förordningen ska diskuteras i arbetet med förordningstexterna. Även frågan om vad
som i så fall skall ingå i den avgiftsgrundande inkomsten kommer att diskuteras.

Är inkomst av förmögenhet och/eller kapital avgiftsgrundande
inkomst?
Inkomst av förmögenhet och/eller kapital har enligt departementet inte funnits med i
propositionens beräkningsmodell.

Innebär reformen att kommunen har skyldighet att bereda barn förskola
och skolbarnsomsorg även på obekväm arbetstid?
Som nu gäller att kommunen så långt som möjligt bör försöka bereda omsorg för
barn på obekväm arbetstid, men någon skyldighet finns inte.
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Beräknad ekonomisk ersättning från staten till kommunerna av de olika delarna i barnomsorgsförslaget
I beräkningen ingår helårseffekten av de olika förslagen. Statsbidraget för maxtaxa och kvalitetssäkring har beräknats enligt utfallet av barnomsorgsmodellen för bidragsåret 2001. Övriga delar av förslaget är ett invånarrelaterat bidrag.
Folkmängd Standard- Statsbidrag för olika delar av barnomsorgsförslaget
2000-11-01 kostnad Generellt statsbidrag
Statsbidrag enl barnomsorgsmodellen
barnoms. BO barn t arbetslösa BO barn t föräldralediga
Allm. förskola 4–5-åringar
Maxtaxa
Kvalitetssäkring
år 2001
Kr/inv Mkr
Kr/inv
Mkr
Kr/inv
Mkr
Kr/inv
Mkr
Kr/inv
Mkr
Kronobergs län
Alvesta
18 950
3 633
34 0,6
23
0,4
135
2,6
339
6,4
50
0,9
Lessebo
8 360
3 673
34 0,3
23
0,2
135
1,1
343
2,9
50
0,4
Ljungby
27 062
3 750
34 0,9
23
0,6
135
3,7
350
9,5
52
1,4
Markaryd
9 811
2 926
34 0,3
23
0,2
135
1,3
273
2,7
40
0,4
Tingsryd
13 373
3 034
34 0,5
23
0,3
135
1,8
283
3,8
42
0,6
Uppvidinge
9 801
3 501
34 0,3
23
0,2
135
1,3
327
3,2
48
0,5
Växjö
73 901
3 965
34 2,5
23
1,7
135
10,0
370
27,4
54
4,0
Älmhult
15 434
3 810
34 0,5
23
0,3
135
2,1
356
5,5
52
0,8
Kalmar län
Borgholm
11 296
2 736
34 0,4
23
0,3
135
1,5
256
2,9
38
0,4
Emmaboda
9 751
3 611
34 0,3
23
0,2
135
1,3
337
3,3
50
0,5
Hultsfred
15 157
3 049
34 0,5
23
0,3
135
2,0
285
4,3
42
0,6
Högsby
6 347
3 434
34 0,2
23
0,1
135
0,9
321
2,0
47
0,3
Kalmar
59 346
3 656
34 2,0
23
1,3
135
8,0
342
20,3
50
3,0
Mönsterås
13 229
3 586
34 0,4
23
0,3
135
1,8
335
4,4
49
0,7
Mörbylånga
13 477
3 622
34 0,5
23
0,3
135
1,8
338
4,6
50
0,7
Nybro
19 771
3 425
34 0,7
23
0,4
135
2,7
320
6,3
47
0,9
Oskarshamn
26 364
3 762
34 0,9
23
0,6
135
3,6
351
9,3
52
1,4
Torsås
7 482
2 808
34 0,3
23
0,2
135
1,0
262
2,0
39
0,3
Vimmerby
15 742
3 535
34 0,5
23
0,4
135
2,1
330
5,2
49
0,8
Västervik
37 475
3 308
34 1,3
23
0,8
135
5,1
309
11,6
45
1,7
Gotlands län
Gotland
57 302
3 510
34 1,9
23
1,3
135
7,7
328
18,8
48
2,8
Blekinge län
Karlshamn
30 750
3 510
34 1,0
23
0,7
135
4,2
328
10,1
48
1,5
Karlskrona
60 566
3 452
34 2,0
23
1,4
135
8,2
322
19,5
47
2,9
Olofström
14 026
3 644
34 0,5
23
0,3
135
1,9
340
4,8
50
0,7
Ronneby
28 625
3 001
34 1,0
23
0,6
135
3,9
280
8,0
41
1,2
Sölvesborg
16 444
3 243
34 0,6
23
0,4
135
2,2
303
5,0
45
0,7

bil016/MH

Sidan 3 (9)

Bilaga 1

Totalt
Kr/inv

Mkr

581
585
593
505
517
567
616
600

11,0
4,9
16,1
5,0
6,9
5,6
45,5
9,3

485
578
518
559
583
576
580
558
595
492
570
546

5,5
5,6
7,9
3,6
34,6
7,6
7,8
11,0
15,7
3,7
9,0
20,5

568

32,5

568
561
582
513
539

17,5
34,0
8,2
14,7
8,9

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 10

2001 11 26

Ändring av avgifter m.m. inom äldreomsorgen
Innehåll
•

Kommunstyrelsen 2001 10 30, § 278

•

Ledningskontoret 2001 09 28

•

Sammanställning över övriga handlingar

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 278
Au § 238

Avgifter m.m. inom äldre- och handikappomsorgen
KS 2001/0319-04
- Gotlands norra vårdnämnd 2001-06-13, § 48
- Gotlands södra vårdnämnd 2001-06-27, § 47
- Visby vårdnämnd 2001-06-27, § 89
- Kommunförbundet cirkulär 2001:85
- Ledningskontoret 2001-09-28 med Rapport från översyn av avgifter 2001-09-28

Som en åtgärd för att minska underskottet har vårdnämnderna lagt fram förslag
om höjning av hyror och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gotlands
norra vårdnämnd föreslår dock enbart vissa hyreshöjningar medan förslagen om
avgiftshöjningar inte förs fram med hänvisning till att förslagen inte får någon
effekt när maxtaxan införs.
Med anledning av förslagen har ledningskontoret gjort en översyn av avgifterna
och hyrorna och de av vårdnämnderna bedömda ekonomiska effekterna. En viktig
faktor har varit införandet av "maxtaxa" inom äldre- och handikappomsorgen, som
enligt en lagrådsremiss skulle träda i kraft senast 1 juli 2002. Enligt regeringens
förslag införs ett lägsta förbehållsbelopp och högkostnadsskydd för avgift i hemtjänsten. Med hänvisning framför allt till ev. förestående förändring har ledningskontoret avstyrkt mer ingripande åtgärder i detta skede men tillstyrkt höjda
avgifter för korttidsboende och ändring av riktlinjerna när städning är det enda
bistånd som lämnas, samt ändring av riktlinjerna avs. snöröjning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Med hänvisning till de ännu oklara förutsättningarna för avgifter inom äldreoch handikappomsorg och ev. ändringar i socialtjänstlagen avslås förslagen om
höjning av avgiftstaket och avgiftsutrymmet för hemtjänst, utökning av kretsen
för vilken avgift för trygghetslarm uttas och sänkning av förbehållsbeloppet för
och höjning av avgiftstaket för personer som vistas i särskilt boende.
Utredningen om förändringar av avgifterna ska fortsätta.
• Avgiften för vistelse vid korttidsboende höjs fr.o.m. 1 januari 2002 till 100 kr
per dygn för personer 20 år och äldre. Avgiften för hemtjänst ska minskas
under de dagar den enskilde vistas i korttidsboende och hänsyn ska tas till
förbehållsbeloppet vid avgiftsberäkningen.
Forts

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 01--03 och 05

Ks § 278 forts
• Riktlinjerna för bistånd ändras fr.o.m. 1 januari 2002 på följande sätt:
Städning: Person i ordinärt boende, som beviljas bistånd enbart i form av
städning, kan erhålla städning endast en gång per månad.
Snöröjning: Snöröjning beviljas inte som bistånd och tillhandahålls inte
som service.
• "Social- och omsorgsnämnden"* ska i samråd med tekniska nämnden utarbeta
ett förslag till modell för hyressättningen inom särskilt boende och därvid
beakta bl.a. standard och boendeyta. Därefter ska i förekommande fall
hyresförhandlingar upptas.
• För " Social- och omsorgsnämnden " gäller att utformningen av ersättningen
för insatser i hemtjänsten ska utformas med utgångspunkt i beviljat bistånd.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda förslaget att erbjuda snöröjning som
tjänst till självkostnadspris.
Det antecknas att erforderliga tillämpningsanvisningar fastställs av
vårdnämnderna fram t.o.m. utgången av 2001 och därefter av social- och
omsorgsnämnden
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
* den nyinrättade nämnd som tillfälligt benämnts "uppdragsnämnden".

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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KS 2001/0319-04

2001-09-28

Ledningskontoret

Budgetberedningen/
Kommunstyrelsen

Beredning av vårdnämndernas förslag till vissa förändringar
av taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
Vårdförvaltningarna har uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att
reducera budgetunderskottet i enlighet med kommunstyrelsens beslut och
givna direktiv. Med anledning av detta har vårdnämnderna under maj och juni
2001 lagt förslag till vissa ändringar av taxor och avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen. Förslagen innebär totalt 27,2 mkr i besparingar varav
ökade intäkter med 5,8 mkr och minskade personalkostnader med 21,4 mkr.
Ledningskontoret har uppdraget att till kommunstyrelsen bereda
vårdnämndernas förslag och ge förslag till budgetberedningen i oktober.
Arbete har skett tillsammans med representanter från vårdförvaltningarna
samt representanter från Komrev som i detta arbete fungerat som
utredningsresurs.
Ledningskontoret har beslutat att arbeta med översyn och förslag till taxor i
två olika steg. Steg 1 innebär att bereda vårdnämndernas förslag till ändringar
och samtidigt jämföra dessa med konsekvenser utifrån vissa delar av
förslagen i propositionen - Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
(prop. 2000/01:149) som överlämnades till riksdagen den 5 juli 2001. Steg 2
innebär att i februari 2002 beskriva konsekvenser av införande av den s.k.
maxtaxan enligt beslut i riksdagen samt redovisa förslag till genomförande för
Gotlands kommun.
Föreliggande delrapport omfattar steg 1.
Förslag till beslut för fortsatt arbete med steg 2 redovisas under avsnitt 8.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Ledningskontoret har i sin beredning utgått från respektive förslag till
förändring som vårdnämnderna fattat beslut om. Samtliga förslag till beslut
redovisas under avsnitt 9 i delrapporten.
Ledningskontorets förslag innebär uppskattningsvis 0,4 mkr i ökade intäkter
(höjd avgift för korttidsboende), uppskattad kostnadsreducering med 0,7 mkr
(årsbasis) för ändrad riktlinje vad gäller städ som enda bistånd (gäller enbart
för Visby vårdnämnd) samt nettobesparing med 0,1 mkr för vårdnämnderna
för upphörande av snöröjning som bistånd/service.
Mot bakgrund av förslagen i avgiftspropositionen kommer begränsningar ske
vad gäller kommunernas möjligheter att öka intäkter genom höjda avgifter.

Förslag till beslut
Ledningskontorets samtliga tillstyrkanden, avslag och förslag redovisas
samlat under avsnitt 9.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Eva Sellberg
utvecklingschef

2001-09-19
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Dnr: KS2001/0319-04

A Egefalk

Avgifter och hyror inom äldre- och handikappomsorgen
Ledningskontorets utredning. Med anledning av bl.a. vårdnämndernas förslag
(se nedan) har ledningskontoret utrett frågan om avgifter och hyror inom äldreoch handikappomsorgen.
Som en åtgärd för att minska underskotten har vårdnämnderna lagt fram förslag
om höjning av hyror och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Det
underliggande förvaltningsförslaget är likalydande i samtliga vårdnämnder. Det
utsänds som bilaga 1.
Gotlands norra vårdnämnd föreslår dock enbart vissa hyreshöjningar medan
förslagen om avgiftshöjningar inte förs fram med hänvisning till förslagen inte får
någon effekt när maxtaxan införs. Vårdnämndernas beslut bilaga 2. Beräkningen
av intäkterna inom resp. nämnd bifogas till den bilagan.
Där återfinns också konsekvensbeskrivningar som upprättats inom Gotlands
norra vårdnämnd bilaga 2A.
Maxtaxa. En viktig faktor är införandet av "maxtaxa" inom den verksamheten
som enligt lagrådsremissen skulle träda i kraft senast 1 juli 2002. Enligt det
förslaget införs ett lägsta förbehållsbelopp och högkostnadsskydd för avgift i
hemtjänsten. För att orientera om detta bifogas information från
Kommunförbundet (cirkulär 2001:85). Bilaga 3.
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Översyn av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen
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1

Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

Vårdförvaltningarna har i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att
reducera budgetunderskottet i enlighet med kommunstyrelsens beslut och
givna direktiv. Med anledning av detta har vårdnämnderna under maj och
juni år 2001 lagt förslag till vissa ändringar av taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
Ledningskontoret har i uppdrag att till kommunstyrelsen bereda vårdnämndernas förslag och ge förslag till budgetberedningen i oktober.
Behov av en översyn av taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen har funnits under flera år. En total översyn har avvaktats med anledning av att regeringen under flera år aviserat en proposition om avgiftsförändringar inom området den s.k. ”maxtaxan inom äldreomsorgen”.
Flera utredningar samt betänkandet Bo tryggt - Betala rätt (SOU 1999:33)
har beskrivit att kommunerna har mycket olika typer av taxor och avgiftssystem. Gemensamma system mellan kommunerna är svåra att finna.
Den 5 juli år 2001 överlämnade regeringen propositionen - Avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen (proposition 2000/01:149). Den innehåller
flera förslag som kommer att påverka taxor och avgiftssystem samt kommunens möjlighet att öka intäkterna via avgifter. Huvudförslagen i propositionen beskrivs närmare i bilaga 10.2 och 10.8. Propositionen kommer att
beslutas i riksdagen under november/december innevarande år.
Ledningskontoret har beslutat att arbeta med översyn och förslag till taxor i
två olika steg:
! Steg 1 innebär att bereda vårdnämndernas förslag till ändringar och
samtidigt jämföra dessa med konsekvenser utifrån vissa delar av förslagen i propositionen. Förslag ska presenteras till budgetberedningen i
oktober. Föreliggande delrapport omfattar steg 1.
! Steg 2 innebär att i februari år 2002 beskriva konsekvenser av införande
av den s k maxtaxan enligt beslut i riksdagen samt redovisa förslag till
genomförande för Gotlands kommun.
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1.2

Genomförande

Underlag, konsekvensbeskrivning och förslag inför budgetberedning i oktober har beretts av en arbetsgrupp i samverkan mellan vårdförvaltningarna
och ledningskontoret. Komrev AB har, av ledningskontoret, anlitats som
konsult- och utredningsstöd i arbetet.
Arbetsgruppens sammansättning:
Åsa Gahnström, avgiftshandläggare, GSVF
Eva Lagbo Bergqvist, konsult Komrev
Eva Lundqvist, ekonomichef, GNVF
Anna-Greta Melander, verksamhetsutvecklare, VVF
Mats Renborn, konsult Komrev
Eva Sellberg, ordförande, LK
Kerstin Yngvesson, systemförvaltare, VVF, GNVF, GSVF
Arbetsgruppen påbörjade sitt arbetet den 7 augusti. Mycket arbete har lagts
ned på att ta fram beredningsunderlag till vårdnämndernas förslag. Olika
former av kartläggningar har genomförts. Fakta har även sökts hos departement, kommunförbundet, domstolsutslag, hyresnämnden, lagstiftningsunderlag och olika rapporter inom området. Flertalet av dessa olika underlag
redovisas under beredningen av respektive förslag.
Under arbetets gång har avstämning skett med regionchef, planeringschef
och berörda förvaltningschefer vid de tre vårdnämnderna. Vidare har en
informationsträff anordnats till vilken pensionärs- och handikapporganisationer inbjudits. Bevakning har också skett vid den konferens Svenska
Kommunförbundet och Socialdepartementet anordnat angående regeringens
proposition 2000/01:149, avgifter inom äldre- och handikappomsorg.
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2

Läshänvisning

I det inledande avsnittet ges en översikt över den lagstiftning som är styrande för avgiftssättning inom äldre- och handikappomsorgen. Avsnittet avslutas med en beskrivning av de väsentligaste förslagen i regeringens proposition 2000/01:149 angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
I det påföljande avsnittet ges en bild av avgiftssättningen i landets kommuner generellt. Därefter beskrivs situationen i Gotlands kommun vad gäller
befolkningsstruktur, förekommande biståndsformer, budget och intäkter för
äldre- och handikappomsorgen samt nuvarande tillämpningsregler.
I avsnitt 6 återges de föreslagna förändringarna av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen som vårdnämnderna beslutat under våren innevarande
år. Därefter återges i det följande avsnittet de konsekvensbeskrivningar arbetsgruppen arbetat fram. Förslag beskrivs utifrån följande disposition:
! Redovisning av de beräkningsgrunder som legat till grund för vårdnämndernas förslag
! Ledningskontorets beredning
! Koppling mellan respektive förslag och regeringens proposition angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
! Konsekvenser för målgruppen samt kommunens ekonomi
! Ledningskontorets förslag till beslut
Utifrån genomgången av förslagen görs en beskrivning i avsnitt 8 hur arbetet med avgifterna inom äldre- och handikappomsorgen föreslås fortsätta
samt finansiering av regeringens proposition. I avsnitt 9 ges en sammanfattande bild av ledningskontorets förslag till beslut.
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3

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

3.1

Lagstiftningen

Kommunallagen
Av kommunallagen följer att kommunerna får ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. Som en allmän regel för avgiftssättningen inom all kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen. Principen
innebär att kommunen inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. En
annan viktig kommunalrättslig princip är att kommunen ska behandla sina
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Socialtjänstlagen - SoL
Rätten för kommunen att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
regleras i 35 § socialtjänstlagen. Aktuell lagreglering trädde i kraft 1 mars
1993. Den ger kommunerna stor frihet att utforma taxorna efter lokala behov och önskemål. Kommunen har ett ansvar att bevaka att den enskilde har
tillräckliga medel kvar för sina personliga behov, förbehållsbelopp. Enligt
ett tillägg i 35 § SoL 1 januari 1999 ska kommunen vid fastställande av avgifter försäkra sig om att den enskildes make eller sambo inte drabbas av en
oskäligt försämrad ekonomisk situation.
Den nya socialtjänstlagen gäller fr o m 1 januari 2002. Lagen innehåller
ingen förändring vad gäller avgifter1.
Avgifterna ska vara;
! skäliga
! inte överstiga kommunens självkostnader
! inte, tillsammans med de kommunala vårdavgifterna som avses i 26 §
tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen, uppgå till ett så stort belopp att
den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för personliga behov.

1

35 § SoL motsvarar fr o m 1 januari 2002 8 kap 2 §
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Hälso- och sjukvårdslagen - HsL
Rätten att ta ut avgift för hälso- och sjukvård regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Dessa avgifter får inte vara inkomstrelaterade.
Enligt huvudregeln får avgifter tas ut enligt de grunder som landstingen och
kommunerna bestämmer. Patienter inom landstingen och kommunen ska
dock behandlas lika. När det gäller sluten vård får landstingen fastställa avgifter i olika inkomstintervall. Dessa avgifter får dock inte överstiga den i
lagen angivna högsta avgiften för sluten vård på 80 kronor per vårddag.
Av 26 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen följer att vissa kommunala
vårdavgifter, tillsammans med avgift för hemtjänst enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen inte får uppgå till så stort belopp att den enskilde inte förbehålls
tillräckliga medel för personliga behov, boendekostnad och andra normala
levnadskostnader. De kommunala vårdavgifterna som omfattas av regleringen är bl.a. avgifter för vissa förbrukningsartiklar (sådana som behövs
vid bl.a. inkontinensproblem). Avgifter för hälso- och sjukvård omfattas
även av läkarinsatsen inom särskilt boende och bostad med särskild service.
Lagen om stöd och service - LSS
Avgift för viss handikappomsorg enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade får tas ut av person som beviljats assistansersättning. Övriga insatser enligt lagen ska i princip vara avgiftsfria. Kommunen har dock
rätt att ta ut avgift för bostad, fritidsverksamheter och kulturella aktiviteter.
Allmänna råd – socialstyrelsen – SOSFS 1998:1
Allmänna rådet ger en vägledning för kommunen för avgiftsberäkning.
Bland annat understryks att förbehållsbeloppet har till syfte att skapa ett
skydd för den enskilde mot för höga avgifter. Avgifterna får inte tillsammans med kommunala avgifter för hälso- och sjukvård uppgå till så stort
belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga
behov. Exempel på personliga behov beskrivs närmare. Vidare anges att
yngre personer med olika funktionshinder särskilt bör beaktas.
Avgiftssättning är alltid en individuell bedömning. En schablonmässig tilllämpning av kommunens regelsystem är inte möjlig utan måste alltid prövas om en jämkning av avgifterna kan göras med hänsyn till den enskildes
behov. Vidare anges att vid fastställande av förbehållsbelopp kan försörjningsstödets nivå inte vara relevant.
Nuvarande allmänna råd kommer sannolikt att omarbetas efter riksdagens
beslut om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
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Hyreslagen (Jordabalken)
Hyreslagen tillämpas vid upplåtelse av bostad i särkilt boende. För att hyreslagen ska vara tillämplig måste det föreligga ett hyresförhållande. Detta
är, enligt praxis, fallet vid upplåtelse av lägenhet och enbäddsrum med
dusch och toalett. Däremot har upplåtelse av del i rum normalt sett inte ansetts utgöra ett hyresförhållande i hyreslagens mening. Om hyreslagens
regler inte är tillämpliga på upplåtelsen kan dock kommunen i stället för
hyra ta ut avgift för bostaden inom ramen för socialtjänstlagen.

3.2

Regeringens proposition 2000/01:149

Nedan redovisas kort de väsentligaste förslagen i propositionen angående
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Propositionen överlämnades
till riksdagen den 5 juli innevarande år. Propositionen behandlas i riksdagen
under hösten. Utförligare beskrivning av de föreslagna reglerna redovisas i
bilaga 10.2 och 10.8.
Propositionen förslår ett flertal förändringar. Förändringarna innebär ett
tillägg i socialtjänstlagen 8 kap. 3 – 9 §§. Syftet är att skydda den enskilde
mot för höga avgifter. Den föreslagna regleringen med en nationellt fastställd högsta avgift medför att kommunerna handlingsutrymme kommer att
minska i förhållande till den nuvarande ordningen. Regeringens bedömning
är att den enskildes rätt att få äldre- och handikappomsorg till en rimlig och
över landet likvärdig kostnad är av så stor betydelse att de förslagna ändringarna är motiverade.
Förslagen omfattar främst äldre personer och personer med funktionshinder
som är beviljade hemtjänst i ordinärt boende eller särskilt boende enligt
socialtjänstlagen och som betalar avgift för sina insatser. Personer med insatser enligt lagen om stöd och service, LSS, berörs ej.
Förslagen innebär huvudsakligen;
! preciserade regler för beräkning av förbehållsbelopp. Detta innebär, i
2001 års prisnivå, 3 979 kronor per månad för ensamstående och 3 333
kronor per månad för sammanboende.
! regler om högkostnadsskydd i form av högsta avgift för hemtjänst i ordinärt boende och särskilt boende, dagverksamhet och för kommunal
hälso- och sjukvård, 1 476 kronor per månad enligt 2001 års prisnivå.
! regler om högkostnads skydd i form av högsta avgift för bostad i sådant
särskilt boende som inte omfattas av hyreslagens regler, 1 537 kronor
per månad enligt 2001 års prisnivå.
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! regler om beräkning av avgiftsunderlag.
! regler om ändring av beslutad avgift
! regler om överklagan av beslut i det enskilda fallet som rör avgiftens
storlek för hemtjänst och dagverksamhet samt avgift för bostad i särskilt
boende.
Finansiering
För genomförande av förslagen om högkostnadsskydd (hemtjänst i såväl
ordinärt boende som inom särskilt boende), dagverksamhet, precisering av
förbehållsbelopp, särskild avgift för bostad inom särskilt boende som inte
omfattas av hyreslagen (jordabalken) samt beräkning av avgiftsunderlag
ersätts kommunerna genom ökning av generella statsbidraget. Kompensationen till kommunerna redovisas närmare i avsnitt 8.1.
Lagförslaget förslås gälla fr o m 1 juli 2002. Förslag om avgiftsunderlag
förslås gälla fr o m 1 januari 2003 då det nya bostadstillägget för pensionärer (BTP) beräknas att träda i kraft. Beräkningsgrunderna för begreppet inkomst föreslås till största delarna sammanfalla med uträkningen av BTP.
Närmare redovisning av konsekvenser av förslagen i avgiftspropositionen
kommer att ske i den totala översynen av taxor och avgifter som kommer att
rapporteras till kommunstyrelsen i februari 2002.

10

4

Taxor och avgifter för vård och omsorg

Under 1990-talet minskade andelen äldre som fick hemtjänst. En förklaring
är bättre hälsa för de äldre. Samtidigt har många kommuner verkat för att
minska allt högre kostnader för äldreomsorgen. Biståndsbedömningen har
stramats upp, insatser som matlagning, promenader och städning har minskat eller försvunnit, avgifterna har höjts och inkomstrelaterade taxor blir allt
mer vanligare.
Enligt en studie2 år 1999 framgår att de flesta som är 75 år och äldre och
som ansåg att de behövde hjälp med vardagssysslor fick hjälp av hemtjänsten. Närmare 30 procent uppgav att de fick hjälp av anhöriga eller andra
och 13 procent svarade att de inte fick någon hjälp alls. Vidare framgår av
studien att en av sex som behöver hjälp avstår på grund av avgiften. Det var
främst de med låg inkomst som sa att de avstod från hjälp på grund av avgiften. Studien visar också att en del äldre själva hade minskat sin hemtjänst
på grund av att de ansåg att avgiften var för hög.
År 1999 var ungefär 250 000 personer 65 år eller äldre beviljade hemtjänst i
ordinärt boende eller boende i en särskild boendeform. Antalet motsvarade
knappt 16,5 procent av åldersgruppen. Ungefär 180 000 personer var 80 år
eller äldre, vilket motsvarar cirka 40 procent av åldersgruppen. Något mer
än hälften av personerna fick hemtjänst i ordinärt boendet och resterande
andel i särskilt boende.
År 1999 var cirka 20 000 personer yngre än 65 år beviljade hemtjänst i ordinärt boende eller boende i en särskild boendeform enligt socialtjänstlagen.
Av dessa var hälften kvinnor och hälften män.
I stort sett samtliga kommuner tog år 1999 ut avgift för hemtjänst, boende i
särskild boendeform samt boende i bostad med särskild service personer
med funktionshinder men tillvägagångssättet varierade mycket. Varje
kommun har dock i praktiken ett helt eget avgiftssystem.
Varje kommun beslutar om de grunder enligt vilka avgifter för äldre- och
handikappomsorg får tas ut. Såväl regler som avgiftsnivåer skiljer sig åt.
Detta har medfört stora skillnader mellan kommuner vad beträffar avgifternas nivåer, vilka inkomster som ingår i avgiftsunderlaget samt vilka nivåer
förbehållsbelopp och högsta avgift uppgår till. Skillnaderna är också stora
2

SCB:s hushållsekonomiundersökning år 1999 sammanställd i Nationell handlingsplan
för äldrepolitiken, lägesrapport 2001.
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beträffande vilka insatser förbehållsbeloppet ska omfatta och högsta avgift.
Det fanns år 1999 i princip inte några kommuner som tillämpade exakt lika
avgiftssystem.
Kommunernas taxemodeller kan översiktligt delas in i fyra huvudmodeller:
! Enhetstaxa d v s lika avgift för alla oavsett insatsernas omfattning och
den enskildes inkomst
! Insatsrelaterad taxa d v s att avgiften beror på typen/omfattningen av
beviljad insats
! Inkomstrelaterad taxa d v s avgiften grundar sig på den enskildes inkomst
! Insats- och inkomstrelaterad taxa d v s att avgiften baseras på både insats och inkomst
Utvecklingen under 1990-talet går entydigt mot taxesystem som tar hänsyn
till den enskildes inkomst. Enhetstaxor blir allt ovanligare. Även rent insatsrelaterade taxor har blivit färre.
Den genomsnittliga avgiften för vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende är cirka 450 kr per månad. Skillnaderna i avgift för samma insats kan
dock vara stora. I drygt fyra femtedelar av landets kommuner påverkar inkomsten avgiften. I kommuner med höga avgiftstak kan det bli stor skillnad
i avgift för samma hjälp mellan personer med olika inkomster. Det finns
exempel på att det kan skilja över 20 000 kr per månad i avgift för vården
och omsorgen för personer som får likartade insatser på samma äldreboende.
För hemtjänst är skillnaderna inte så extrema. En studie Socialstyrelsen
genomförde år 1996 visade dock på skillnader inom samma kommun på
upp till drygt 3 500 kr per månad för hjälp cirka 35 timmar per månad för
personer med enbart folkpension och pensionstillskott respektive en månadsinkomst om 16 000 kr. Vid högre inkomster kan skillnaderna bli ännu
högre, beroende på var kommunen satt sitt "tak" för avgifterna.
Enligt en studie som Svenska Kommunförbundet genomförde under åren
1996 och 1997 tillämpade cirka 80 procent av kommunerna år 1997 någon
form av inkomstrelaterad taxa i ordinärt boende och serviceboende. Även
Statistiska Centralbyrån och Socialstyrelsen har i en studie vid samma tidpunkt kommit fram till ungefär samma resultat. Motsvarande studie av dessa myndigheter i maj år 1999 visar på en fortsatt ökning av kommuner där
inkomsten påverkar avgiften. I 86 procent av kommunerna fanns då någon
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form av inkomstrelaterad taxa i ordinärt boende och serviceboende. I särskilt boende var det vanligare med inkomstbaserade taxor som inte tog hänsyn till insatsernas omfattning och något mer ovanligt med enbart insatsrelaterade taxor jämfört med ordinärt boende.
Gotlands kommun tillämpar både insats- och inkomstrelaterad taxa för
hemtjänst i ordinärt boende medan avgiften i särskilt boende baseras på enbart inkomst.
Taxetyp
Ordinärt boende Särskilt boende
Enbart enhetstaxa
3
11
Enbart insatsrelaterad taxa
10
4
Enbart inkomstrelaterad taxa
9
40
Både insats- och inkomstrelaterad taxa
77
38
Annat alternativ
1
7
Tabell 1: Andel kommuner med viss taxetyp i ordinärt respektive särskilt
boende maj 1999 (procent) Källa: Socialstyrelsen, Taxor och
avgifter för vård och omsorg, 2000:1

4.1

Servicetaxor

Enligt en rapport från Socialstyrelsen3 framgår att en person som enbart har
städning betala enligt särskild taxa i nästan 30 procent av landets kommuner. I hälften av dessa kommuner togs ingen särskild avgift ut för städning
om den enskilde även har personlig omvårdnad. Städningen ingick då i
hemtjänstavgiften. I de övriga kommunerna debiteras städning enligt särskild taxa.
Tvätt och dagligvaruinköp ingick i den ordinarie hemtjänsttaxan i nio
kommuner av tio. Matdistribution och trygghetslarm debiterades vanligen
enligt separat taxa.
I två procent av kommunerna ingick städning överhuvudtaget inte i det
kommunen tillhandahöll som biståndsbeslutad tjänst.

4.2

Den enskildes ekonomiska situation

En förutsättning för att kommunen ska kunna bevaka att den enskilde får
sitt förbehållsbelopp är att det finns kunskap om den aktuella ekonomiska
situationen, såväl vad gäller nettoinkomster som bostadskostnad. Tre kommuner av fyra hämtar regelmässigt in uppgifter om aktuella inkomster.
3

Taxor och avgifter för vård och omsorg – Äldreuppdraget 2000:1
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Den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina personliga behov
när boendekostnaden är betald. I taxeundersökningarna, maj år 1999, anger
tre av fyra kommuner att de regelmässigt hämtar in uppgifter om bostadskostnaden vid avgiftssättning.

4.3

Förbehållsbelopp

I maj 1999 hade fyra kommuner av fem fastställt förbehållsbelopp i ordinärt
boende. Mellan 1995 och 1997 sänktes förbehållsbeloppet i ordinärt boende
i vissa kommuner. Mellan 1997 och 1999 har det skett en höjning av förbehållsbeloppet.
Tre kommuner av fyra har samma förbehållsbelopp för yngre funktionshindrade som för ålderspensionärer. Vissa kommuner tar dock vid jämkning
särskild hänsyn till yngre personers situation. I de kommuner som hade
högre förbehållsbelopp för yngre än för ålderspensionärer varierar skillnaden i ordinärt boende mellan 86 och 1 859 kronor.
Spännvidden i nivå på förbehållsbeloppet är stor mellan kommunerna. I
ordinärt boende skiljer det ca 1 200 kr mellan lägsta och högsta förbehållsbelopp i de fall maten ska betalas med förbehållsbeloppet. I särskilt boende
är skillnaden ca 1 000 kr i de fall maten inte ska betalas med förbehållsbeloppet. Den sk ”riksnormen” i försörjningsstödet är 2 900 kr för ensamstående år 1999.
Gotlands kommun:
Ordinärt boende och servicehus:
Ensamstående:
3 240 kr
Makar/Sammanboende: 5 449 kr
Per make
2 725 kr
Barnfamilj:
1 575 kr per barn oavsett ålder + ev daghemsavgift
För yngre personer med funktionshinder tas hänsyn till rehabiliteringskostnader
och kostnader för verksamheter och aktiviteter som är rimliga och naturliga för
personer utan funktionshinder i motsvarande ålder. Individuell prövning ska alltid
göras i dessa fall.

Särskilda boendeformer:
Den enskilde får behålla 30 % av folkpension + pensionstillskott för ogift. Om
den enskilde inte har full pension, t ex på grund av förtida uttag, beräknas förbehållsbeloppet ändå på den pension som ogift ålderspensionär normalt erhåller.
Samma regel gäller för makar.
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Förbehållsbeloppet får inte understiga 30 % av normal pension enligt ovan för
ensamstående. Av inkomster därutöver får den enskilde behålla 20 %. Beräkningarna görs efter skatt.
! Lägsta förbehållsbelopp för person som är ålderspensionärer: 1 411 kr
! Lägsta förbehållsbelopp för person som inte är ålderspensionärer: 1 875 kr

Ska bekostas
med förbehållsbeloppet:

Ordinärt boende
% riket
Gotland (inkl

Tvätt
Fönsterputs
Läkarbesök
Läkemedel
Rehabilitering
Trygghetslarm
Tandvård
Fotvård
Färdtjänst
Möbler
Hushållsel

21
64
96
97
83
40
96
98
97
96
88

Särskilt boende
% riket
Gotland (inkl

servicehus och
servicelägenheter)

Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

ålderdomshem,
gruppboende och
sjukhem)

10
23
90
95
55
8
95
96
97
85
34

Tabell 2: Andel kommuner där olika kostnadsposter ska täckas med den
enskildes förbehållsbelopp år 1999, procent. Källa: Socialstyrelsen, Taxor och avgifter för vård och omsorg, 2000:1 samt Gotlands kommun år 2001.

4.4

Kvar när avgiften är betald

Skillnaderna i avgifter mellan kommunerna innebär att det belopp den enskilde har kvar när avgiften är betald varierar mer än vad förbehållsbeloppet
skiljer sig mellan kommunerna.

4.5

Hänsyn till make/makas ekonomiska situation

Vid årsskiftet 99/2000 förtydligades lagstiftningen vad gäller kommunernas
skyldighet att uppmärksamma situationen för maka/sambo till person med
stort omsorgsbehov. Knappt var sjätte kommun har vidtagit åtgärder med
anledning av lagändringen. De som gjort ändringar i sina taxesystem har i
ungefär hälften av fallen ändrat sina regler för när jämkning ska ske.
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Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej

Gotlands kommun:
Sedan 1994 tas hänsyn till hemmavarande makas/makes ekonomiska situation vid
avgiftssättning.

4.6

Högsta och lägsta avgift

I majoriteten av kommunerna är lägsta avgift enligt taxan relativt låg. Det
skiljer sig dock en hel del åt mellan kommunerna. Medianvärdet för högsta
nivå i ordinärt boende var 243 kr, i särskilt boende 276 kr.
I ordinärt boende hade var fjärde kommun ett tak som låg under 1 200 kr.
Det skilde 35 000 kr per månad mellan avgiftstaket i kommunen med lägsta
respektive högst tak.
I särskilt boende är största redovisade skillnad, kost inkluderad, knappt 35
000 kr per månad. I de kommuner avgiftstaket är högt kommer få kommuner ens i närheten av avgiftstaket.
Gotlands kommun:
Högsta avgift som kan debiteras i ordinärt boende, servicehus och servicelägenhet är 5 000 kr per månad. Den 1 augusti år 2001 var det 3 personer
som debiterades högsta avgift.
Högsta avgift som kan debiteras i särskilt boende inkl service, omvårdnadsavgift, hyra och kost uppgår till 11 156 kronor per månad. Den 1 augusti år
2001 var det 3 personer som debiterades högsta avgift.

4.7

Korttidsboende

Enligt Svenska Kommunförbundets kartläggning våren 1997 var medianavgiften 100 kr per dygn. Medianbeloppet var detsamma våren 1999 och
högsta avgiften låg inom intervallet 80 till 155 kr per dag.
Eftersom det är vanligare med en enhetlig avgift oberoende av inkomstens
storlek blir avgiften för korttidsboende genomsnittligt sett i riket högre för
pensionärer med låga inkomster, och lägre för de med högre inkomster jämfört med avgift för kost, vård och omsorg om man bor permanent i särskilt
boende.
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Gotlands kommun:
Avgift per dygn för korttidsboende:
0 - 19 år
0 kr
20-64 år
80 kr
65-w
50 kr
Förtidspensionärer yngre än 40 år; heltid 40 kr, deltid; 80 kr

4.8

Trygghetslarm

Våren 1999 ingick trygghetslarm i hemtjänsttaxan i 15 procent av kommunerna. Övriga kommuner hade separat avgift för trygghetslarm. I två procent av kommunerna var tillgången till larm avgiftsfritt.
Medianavgiften uppgick till 100 kr. Våren 1999 låg 80 procent av kommunerna inom intervallet 60 – 150 kr per månad.
Gotlands kommun:
Avgift för trygghetslarm uttas med max 200 kr/månad. Ytterligare avgift
debiteras inte den som erlägger avgift enligt hemtjänsttaxan för trygghetslarm.

4.9

Hyra i särskilda boendeformer

I socialstyrelsens rapport över taxor och avgifter för vård och omsorg visas
en sammanställning av hyresnivåerna i kommunerna. Medianvärdena för
olika bostadstyper visas nedan.
Boendeform
Tvåbäddsrum
Enbäddsrum utan dusch och wc
Enbäddsrum med dusch och wc
1rok
2 r o k eller mer
Annan

Medianhyra, kr
1 267
2 947
2 054
3 400
3 783
2 048

Sedan bostadsdomstolen år 1994 konstaterat att hyreslagen är tillämplig
även på särskilda boendeformer (RBD 1994:8) har flera kommuner varit
föremål för hyrestvister. I nästan samtliga fall har kommunerna tvingats
sänka hyran för de särskilda boendena då standarden inte korresponderat
med uttagen hyra. För att komma till rätta med hyresnivå och standard har
en del kommuner inrättat s k ”poängsystem” där hyran anpassas efter stor-
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lek, standard och tillgång till personal och annan service. Exempel på sådana poängsystem finns i bl a Gävle, Linköping och Stockholm.
Gotlands kommun:
I dag betalar de flesta boende på enbäddsrum 3 000 kr eller 2 957 kr i månadshyra. En del nyare boenden har en hyra på uppåt 4 200 kr per månad.
Boende i tvåbäddsrum betalar 2 371 kr eller 2 256 kr per person. I bilaga
10.8 ges en bild av hyrorna inom SÄBO i kommunen.
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5

Gotlands kommun

5.1

Befolkning

Drygt 10 000 av kommunens invånare är 65 år och äldre varav drygt 3 000
är 80 år och äldre. Prognosen fram till år 2010 visar att ålderspensionärerna
blir fler och kommer att öka med ca 1 600 personer.
40 000
35 000

32 687

33 360

32693

30 000
25 000
0-18
19-64
65-w

20 000
15 000

14 321

13 733
10 220

10 100

11 535

11840

10 000
5 000
0
1990

2000

Prognos 2010

Diagram 1: Åldersstruktur 1990, 2000 samt prognos 2010, Källa: SCB,
regionala utvecklingsenheten, Gotlands kommun, mars 2001.
Våren 2001 uppgick antalet personer med hemtjänst i ordinärt boende under
65 år till ca 140 och över 65 år till 900 personer. Andelen ålderspensionärer
i kommunen är 9 procent vilket är något högre andel än riksgenomsnittet, 8
procent. Med samma andel personer med hemtjänst bland ålderspensionärer
som i dagsläget kommer 150 personer att tillkomma i ordinärt boende fram
till år 2010.
Den mest förekommande biståndsformen i kommunen är hemtjänst. I maj
år 2001 hade 1 257 personer hemtjänst som bistånd vilket utgör ca 50 procent av det totala antalet bistånd. Näst efter hemtjänst är trygghetslarm en
vanligt förekommande biståndsform. Vanligtvis har personerna flera olika
bistånd samtidigt. Se följande diagram.
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Dagverksamhet
Snöröjning

Matdistribution
Kostnadsfri avlösning

Kontaktperson
Telefonservice

Trygghetslarm

Hemtjänst

Personlig assistent SoL
Varuhemsändning

Diagram 2: Aktuella biståndsformer maj 2001 Källa: Datasystemet Sofia
Omfale Gotlands kommun.

5.2

Ekonomi

I avsnittet redovisas övergripande uppgifter angående budget och intäkter
för äldre- och handikappomsorgen.
Nettokostnaderna för äldre- och handikappomsorgen har under perioden
ökat med 37%. Intäkternas andel av kostnaderna har minskat från 16,5 %
till 12,6%. Underskotten förklaras huvudsakligen av ökade personalkostnader samt kostnader för medicinskt färdigbehandlade personer. De högre
personalkostnaderna beror främst på en ökning av antalet sjukskrivningar
och ett ökat personalbehov i synnerhet inom hemtjänst och särskilt boende.
Se följande diagram.
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Diagram 2: Nettokostnader för äldre- och handikappomsorg 1996-2000
exkl LSS Källa: Gotlands kommun.

5.3

Nuvarande tillämpningsregler

Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilket avgiftssystem som ska
tillämpas inom gruppboende, hemtjänst, sjukhem och ålderdomshem i
Gotlands kommun. Till grund för fullmäktigebeslut ligger riksdagsbeslut
om avgifter och statligt bostadstillägg till pensionärer, BTP. Avgiften för
den enskilde beslutas av varje vårdförvaltning utifrån Gotlands kommuns
regler. Kommunens avgifter och tillämpningsregler gäller fr o m år 1994
med vissa undantag4. Förklaring till olika begrepp och fackuttryck som används i Gotlands kommuns tillämpningsregler för avgifter framgår av bilaga 10.1.

4

-

-

Hemtjänsttaxan Kf § 228 beslut 97-12-15
Avgift för enstaka insatstillfällen eller för insatser när omsorgsnivå
understiger 2 timmar Kf § 314 beslut 95-11-27
Trygghetslarm Kf § 314 beslut 95-11-27
Snöröjning Kf § 314 beslut 95-11-27
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Hemtjänst-, sjukhems- och gruppboende/ålderdomshemsavgifter får inte
uppgå till så stort belopp att den enskilde inte har tillräckliga medel för sina
personliga behov, förbehållsbelopp. De avgifter som ska räknas samman
och omfattas av den enskildes avgiftsutrymme är hemtjänst, särskilda boenden och trygghetslarm. Avgifter för matdistribution, snöröjning, sjukvård
och korttidsboende omfattas inte av den enskildes betalningsförmåga, sk
avgiftsutrymme, utan ska rymmas inom förbehållsbeloppet.
För att beräkna avgiftsutrymmet ska från den enskildes bruttoinkomst frånräknas skatt, förbehållsbelopp samt nettokostnader för bostad. Avgiftsutrymmet utgör ett högkostnadsskydd för den enskilde och de sammanlagda
avgifterna få därför inte överstiga detta belopp. I de fall avgiften blir högre
än beloppet för avgiftsutrymmet, måste jämkning av avgiften ske ned till
detta belopp.

Bruttoinkomst

-

-

skatt
förbehållsbelopp
nettokostnad för bostad

Avgiftsutrymme för omsorgsinsatser och service

Figur 1: Beräkning av avgiftsutrymme
Kommunfullmäktige i Gotlands kommun fastställer vilka förbehållsbelopp
som ska gälla för nästkommande år. Om den enskilde anser sig inte klara att
betala avgiften har den enskilde alltid rätt att få sin avgift prövad och eventuellt ändrad.
Förbehållsbelopp i ordinärt boende och servicehus:
Ensamstående:
3 240 kr
(gäller fr.o.m. 1997)
Makar/Sammanboende: 5 449 kr
(gäller fr.o.m. 1997)
Per make
2 725 kr
Barnfamilj:
1 575 kr per barn
(gäller fr.o.m. 1998)
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För personer under 65 år tas hänsyn till rehabiliteringskostnader och kostnader för verksamheter och aktiviteter som är rimliga och naturliga för personer utan funktionshinder i motsvarande ålder. Individuell prövning ska
alltid göras i dessa fall.
Förbehållsbelopp i särskilda boendeformer:
Den enskilde får behålla 30 procent av folkpension och pensionstillskott för
ogift. Om den enskilde inte har full pension, t ex på grund av förtida uttag,
beräknas förbehållsbeloppet ändå på den pension som ogift ålderspensionär
normalt erhåller. Samma regel gäller för makar.
Förbehållsbeloppet får inte understiga 30 procent av normal pension enligt
ovan för ensamstående. Av inkomster därutöver får den enskilde behålla 20
procent. Beräkningarna görs efter skatt.
Lägsta förbehållsbelopp för boende som inte är ålderspensionärer uppgår
till 1 875 kr (gällde endast för år 1998).
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6

Ändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

6.1

Föreslagna förändringar av vårdnämnderna

Kommunstyrelsen har givit vårdnämnderna i direktiv att reducera budgetöverskridandet för år 2001. Vårdnämnderna har därmed beslutat att höja
vissa taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen samt upphöra
med viss verksamhet. Till grund för besluten ligger ett gemensamt framarbetat förslag från förvaltningscheferna för de tre vårdförvaltningarna.
I korthet innebär förslagen följande:
! Höjning av avgiften för korttidsplats från 50 kronor till 100 kronor per
dag. Avgiften för hemtjänst upphör vid vistelse på korttidsboende.
! Höjning av avgiftstaket för hemtjänst med 20%. Ingen procentuell begränsning av avgiftsutrymmet medges.
! Avgift för trygghetslarm utgår även av om personen har hemtjänst.
! Hyreshöjning om 20 procent för särskilda boenden förutom där individuella hyreskontrakt finns. Hyra särskilda boenden: enbäddsrum 3 600
kr per månad tvåbäddsrum 2 707 kr per månad.
! Förbehållsbeloppet för den enskilde i särskilda boenden ska gälla som
enda garanterad miniminivå, utan procentuella begränsningar, för vad
den enskilde får behålla för personliga behov. Maximal avgift för omsorg, vård, kost och boende höjs med 20% till 13 387 kronor.
! Städ och tvätt ska betraktas som service och beviljas endast som bistånd
då medicinska skäl föreligger eller då sanitär olägenhet uppstår. I de fall
ekonomiska förutsättningar inte finns att själv bekosta tjänsten och biståndsprövningen visat på behov enligt ovan så ska hemtjänsten tillse att
städning/tvätt utförs antingen i egen regi eller av annan utförare. Utförandet sker i normalfallet en gång per månad
! Snöröjning utförs ej.
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VVN5 och GSV6 har beslutat i enlighet med förvaltningschefernas förslag
att reducera vårdnämndens underskott. GNV7 har beslutat att anta förvaltningschefens förslag gällande hyreshöjningar med 20 procent för särskilda
boenden där boendestandarden motsvarar dagens krav, samt i övrigt avslå
förvaltningschefens förslag. Detta mot bakgrund av att ”förslaget som föreligger ej kommer att få den besparingseffekt som åstundas när det nya förslaget om maxtaxa inom äldre- och handikappomsorgen kommer att införas.”
Förvaltningscheferna uppskattar i sin framställan att förslagen medför en
intäkt till kommunen på ca 27,2 mkr. Den största besparingen, 21,4 mkr, är
aviserad för reduceringen av städ och tvättinsatser. Förslaget medför enligt
beräkningarna besparingar i form av minskade personalkostnader.
Intäkterna och besparingar, som de framställts av förvaltningscheferna,
framgår av tabellen nedan, mkr.

Höjning av avgiftstaket för hemtjänst
Höjning av korttidsavgift
Avgift för trygghetslarm
Hyreshöjning, särskilda boenden
Sänkning av förbehållsbelopp i SÄBO
och höjning av avgiftstaket för boende
Begränsning av städ och tvätt
Snöröjning
Summa, mkr:

Visby Södra Norra Summa:
0,6
0,4
0,6
1,6
0,4
0,4
0,2
1,1
*
*
*
*
1,6
1,0
0,6
3,1
*
*
*
*
9,6
*
12,3

7,2
*
9,1

4,5
*
5,9

21,4
*

* Ingen beräkning på ekonomisk effekt medföljer förslaget
Tabell 3: Uppskattade intäkterna och minskade personalkostnader.
Under våren år 2001 har avgiftsförslagen kommenterats och analyserats av
en särskild tillsatt referensgrupp. Den 7 maj kallade ekonomichefen för
Norra vårdförvaltningen, på uppdrag av förvaltningscheferna, till ett möte
för synpunkter på sparförslaget. Ett möte hölls den 10 maj vid vilket ekonomichefen från GNVF, systemansvarig för VVF, GNVF, GSVF och en av
avgiftshandläggare från GSVF deltog. Gruppens synpunkter skickades till
förvaltningscheferna vid samma tidpunkt. Synpunkterna i sin helhet framgår av bilaga 10.3.
5

2001-05-14 § 69
2001-06-27 § 47
7
2001-06-13 § 48
6
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27,2

7

Konsekvensbeskrivning

Nedan ges en beskrivning av respektive förslag utifrån följande disposition:
1. Redovisning av de beräkningsgrunder som legat till grund för vårdnämndernas förslag
2. Ledningskontorets beredning
3. Koppling mellan respektive förslag och regeringens proposition angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
4. Konsekvenser för målgruppen samt kommunens ekonomi
5. Ledningskontorets förslag till beslut

7.1 Förslag: Höjning av avgiftstaket för hemtjänst med 20%
samt uttag av avgift motsvarande 100% av avgiftsutrymmet.
Vårdnämndernas beräkningsgrunder:
Intäktsökningen uppgår i förslaget till 1,6 mkr på helårsbasis. Beräkningarna utgår från att intäkten för hemtjänst kommer att öka med 20 procent till
följd av ändringen.
Ledningskontorets beredning av förslaget:
! Fakta/nuläge:
Utfallet för hemtjänstens intäkter år 2000 var 7 246 tkr och budget år 2001
uppgår till 6 299 tkr.
Med hänsyn till hemtjänstinsatsens omfattning görs i dagsläget en uppdelning på fyra omsorgsnivåer. Det behov av omsorg som fastställs vid behovsbedömningen och definieras i beslut enligt socialtjänstlagen avgör placeringen inom fyra omsorgsnivåer. Gränserna definieras i timmar enligt
följande i dagsläget;
Nuvarande regler:
Omsorgsnivå:
Ant timmar:
% av avgiftsutrymmet:
Avgiftstak:

1
2-5 tim

2
6-12 tim

3
13-24 tim

4
25-w tim

25%
400 kr

35%
1 200 kr

45%
1 600 kr

60%
5 000 kr

Timtaxa som debiteras vid enstaka insatstillfällen eller för omsorgsinsatser
som understiger två timmar uppgår till 200 kr per timme.
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Förslag:
Omsorgsnivå:
% av avgiftsutrymmet:
Avgiftstak:

1-4 tim

5-11 tim

12-24 tim

25-w tim

100%
480 kr

100%
1 440 kr

100%
1 920 kr

100%
6 000 kr

I augusti år 2001 fanns det 207 personer i servicehus och servicelägenheter
som hade en hemtjänstinsats och 1 050 personer i ordinärt boende d v s totalt 1 257 personer hade hemtjänstinsats.
Antalet beslut om jämkningar av hemtjänstavgift uppgick under år 2000 till
905 st och i augusti år 2001 hade 66 jämkningar beviljats.
! Omvärld:
Varje kommun beslutar om de grunder enligt vilka avgifter för äldre- och
handikappomsorg får tas ut. Såväl regler som avgiftsnivåer skiljer sig åt.
Detta har medfört stora skillnader mellan kommuner vad beträffar avgifternas nivåer, vilka inkomster som ingår i avgiftsunderlaget samt vilka nivåer
förbehållsbelopp och högsta avgift uppgår till. Skillnaderna är också stora
beträffande vilka insatser förbehållsbeloppet ska omfatta och högsta avgift.
En jämförelse med andra kommuner är således svår att göra.
Regeringen proposition:
Enligt proposition 2000/01:149 föreslås ett högkostnadsskydd införas i socialtjänstlagen i form av högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst
bl a i ordinärt och särskilt boende. Avgiften får per månad uppgå till högst
en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar 1 476 kronor
enligt 2001 års prisnivå.
Konsekvenser:
■ De personer som berörs av förslaget är de som har ett avgiftsutrymme

att ta av d v s inte de som har beviljats jämkning eller inte har något avgiftsutrymme.
■ Fler krav på jämkningar kan förväntas bl a mot bakgrund av att avgif-

terna höjs och att avgift för trygghetslarm tas ut för de personer som
också har hemtjänstinsats. Se vidare beskrivning av förslaget om ändring av avgift för trygghetslarm avsnitt 7.3.

27

■ Avgiftsgruppens beräkning för Gotlands Södra vårdförvaltning visar att

intäkten av föreslagen ny avgift för hemtjänsten skulle medföra maximalt 279 tkr per månad mot nuvarande 149 tkr. Beräkningen utgår från
de personer som den 1 augusti år 2001 hade ett bistånd för hemtjänst.
Ingen hänsyn har i beräkningarna gjorts till övriga avgiftsbelagda bistånd eller om det föreligger jämkning på avgiften i dagsläget. Per år
medför avgiftsberäkningen, utifrån angivna restriktioner, att intäkterna
per år maximalt kan uppskattas öka med ca 1 560 tkr för Gotlands Södra
vårdförvaltning. Teoretiskt kan besparingsförslaget mycket grovt uppskattas medföra ca 5 800 tkr för kommunen som helhet och på helårsbasis. Enligt förvaltningschefernas förslag framgår att besparingsförslaget
för Gotlands Södra vårdförvaltning uppgår till 440 tkr per år och för
hela kommunen till 1 640 tkr på helårsbasis.
Beräkning för Gotlands Södra vårdförvaltning omfattande samtliga
personer med hemtjänst 1 augusti år 2001;
Intäkt av hemtjänstavgift:
Intäkt av hemtjänstavgift om avgiftstaket
höjs med 20 % samt 100% avgiftsutrymme:

149 tkr per månad

Intäktsökning:

130 tkr per månad

279 tkr per månad

■ De justeringar som behöver göras med anledning av förslaget uppskattas

ta upp till tre månader att genomföra i avgiftssystemet varför besparingseffekten kan inträda först i mars. Med hänsyn tagen till regeringens
proposition 2000/01:149 kan avgiftshöjningen tas ut fram till att propositionen träder i kraft den 1 juli år 2002. Därmed kan intäkten för ändringen av avgiften för hemtjänst beräknas uppgå till högst 1,9 mkr för
perioden 1 mars t o m 31 juni år 2002.

Ledningskontorets förslag till beslut:
! Avslå nämndernas förslag och avvakta en ändring av avgiften för hemtjänst till ikraftträdandet av lagändring den 1 juli år 2002.
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7.2 Förslag: Höjning av korttidsavgift från 50 kronor till 100
kronor per dag. Avgift för hemtjänst upphör vid vistelse på korttidsboende.
Vårdnämndernas beräkningsgrunder:
Förvaltningschefernas beräkningar utgår från att intäkten per korttidsplats
ökar från 50 till 100 kronor per dag. I beräkningarna har Visby vårdförvaltning och Gotlands Södra vårdförvaltning utgått från full beläggning året
runt medan Gotlands Norra vårdförvaltning utgått från en beläggningsgrad
på 85 procent. Intäktsökningen uppgår i förslaget till 1,1 mkr på helårsbasis.
Ledningskontorets beredning av förslaget:
! Fakta/nuläge:
Antal platser i korttidsboende uppgår i dagsläget till 63 stycken. Dagens
avgift är satt utifrån en ungefärlig matkostnad per månad. Korttidsboendeavgiften prövas inte idag automatiskt mot förbehållsbeloppet och reducering av ev hemtjänstavgift görs ej för vistelsetiden på korttidsboendet. Prövning av avgiften görs först om jämkning begärs av den enskilde.
Avgift för korttidsboende är differentierad utifrån den enskildes ålder enligt
följande:
Avgift per dygn:
0 - 19 år
0 kr
20-64 år
80 kr
65-w
50 kr
Förtidspensionärer yngre än 40 år: heltid 40 kr, deltid: 80 kr

Arbetsgruppens tolkning av förslaget är att avgiftsändringen avser personer
som är 65 år och äldre.
! Omvärld:
Nationell rapport utifrån äldreuppdraget: Enligt Svenska Kommunförbundets kartläggning våren 1997 var medianavgiften i Sveriges kommuner 100
kr per dygn för korttidsboende. Medianavgiften var densamma våren 1999
och högsta avgiften låg inom intervallet 80 till 155 kr per dag och 2 400 till
4 920 per månad.
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Regeringen proposition:
Enligt författningskommentarerna i regeringens proposition 2000/01:149
framgår att även de omvårdnads- och serviceinsatser som tillhandahålls
inom särskilt boende, inklusive korttidsboende, faller in under begreppet
hemtjänst. Även korttidsboende omfattas således av den lagstadgade högsta
avgiften för hemtjänst och dagverksamhet. Maximal avgift för hemtjänst
kommer att uppgå till 1 476 kr per månad enligt 2001 prisbasbelopp.
Vidare framgår att debiterade insatser som omfattar kortare perioder än en
månad, som kan vara fallet inom korttidsboende, bör nivån på den högsta
avgiften anpassas till den aktuella volymen insatser på ett proportionerligt
sätt.
Konsekvenser:
■ Troligtvis kommer fler att begära jämkning av avgiften för korttidsboende eftersom den ökar med 100 procent. Korttidsboendeavgiften kan
på månadsbasis komma att uppgå till 3 000 kronor för den enskilde.
Förvaltningschefernas intäktsberäkningar tar ej hänsyn till huruvida antalet jämkningar kommer att förändras och att intäkt för hemtjänst faller
bort för den tid korttidsboende nyttjas.
■ Reducering måste göras av hemtjänstavgiften de dagar den enskilde
vistas på korttidsboende och hänsyn måste tas till förbehållsbeloppet vid
avgiftssättningen vilket medför ett ökat administrativt arbete.
■ För den enskilde som redan har hemtjänst måste avgiftsberäkningen göras i två steg, dels för de dagar den enskilde har hemtjänst och dels en
för de dagar den enskilde har korttidsboende. Hemtjänstavgiften måste
beräknas per dygn för att kunna göra avdrag om den enskilde har korttidsboende. Detta medför svårighet för den enskilde att ha överblick
över vad de ska betala per dygn. Avgiftsberäkningen medför ökat administrativt arbete och svårighet för avgiftshandläggaren att vid debiteringstillfället kontrollera att den enskilde faktiskt vistats på korttidsboendet.
■ En eventuell intäktsökning beror på hur övriga föreslagna avgiftsförändringar utformas, exempelvis höjt tak för hemtjänstavgiften samt 100%
avgiftsutrymme. En sammanställning av de ekonomiska effekterna av
höjda korttidsavgifter och höjt avgiftstak har gjorts utifrån studie av
korttidsboende vid korttidsenheten i Hemse inom Gotlands Södra vårdförvaltning. I studien har hänsyn också tagits till reducerade hemtjänstavgifter för de dagar den enskilde bor på korttidsenheten. Urvalet omfattar 12 boende. Omsatt till hela kommunen kan intäkterna på årsbasis
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mycket grovt uppskattas öka med c:a 1,1 mkr vid en ökning av avgiften
med 50 kronor. De justeringar som behöver göras med anledning av
höjning till 100 kr uppskattas ta upp till tre månader att genomföra i avgiftssystemet varför besparingseffekten kan inträda i mars år 2002. Med
hänsyn tagen till regeringens proposition 2000/01:149 kan avgiftshöjningen tas ut fram till att propositionen träder i kraft den 1 juli år 2002.
Därmed kan intäkten för ändringen av avgiften för korttidsboende beräknas uppgå till högst 0,4 mkr för perioden 1 mars t o m 30 juni år
2002.

Ledningskontorets förslag till beslut:
! Tillstyrker nämndernas förslag.
! Föreslår en avgiftshöjning för åldersgruppen 20 år och äldre till 100 kr
per dygn fr om 1 mars t.o.m. 30 juni år 2002. Reducering görs av hemtjänstavgiften de dagar den enskilde vistas på korttidsboende och hänsyn
tas till förbehållsbeloppet vid avgiftssättningen.
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7.3 Förslag: Avgift för trygghetslarm med 200 kr utgår oberoende av om personen har hemtjänst.
Vårdnämndernas beräkningsgrunder:
Ingen beräkning på ekonomisk effekt medföljer förslaget.
Ledningskontorets beredning av förslaget:
! Fakta/nuläge:
Enligt kommunens riktlinjer kan den enskilde efter biståndsbedömning erhålla trygghetslarm då han/hon ej kan påkalla hjälp i akuta situationer och
då en insats behövs för att den enskilde ska känna sig trygg.
Avgift för trygghetslarm uttas med max 200 kr per månad. Har den enskilde
både hemtjänst och trygghetslarm utgår ingen särskild avgift för trygghetslarmet.
Av äldre- och handikappomsorgens datastöd framgår att antalet personer
som har trygghetslarm uppgår till 891 personer, därav 773 i ordinärt boende
och 118 i servicehus och servicelägenheter. I det ordinära boendet har 525
personer både trygghetslarm och hemtjänst varav 147 (28%) har beviljats
jämkning eller är avgiftsbefriade.
! Omvärld:
Socialtjänstlagen: För att möjliggöra ett fortsatt eget boende kan den enskilde behöva ett trygghetslarm (kvarboendeprincipen). Trygghetslarm kan
beviljas som bistånd enligt § 6 f.
Nya socialtjänstlagen: Proposition 2000/01:80 kap 4 .”socialnämnden skall
med respekt för äldre människors självbestämmande och integritet, verka
för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt, under
trygga förhållanden.”
Nationell rapport utifrån äldreuppdraget: År 1999 debiterades vanligen
trygghetslarm enligt separat taxa i landets kommuner. I 15 % av kommunerna ingick trygghetslarm i hemtjänsttaxan. I 2 % av kommunerna var tillgången till larm avgiftsfritt. Medianavgiften var 100 kr. 80 % av kommunerna låg i maj 1999 inom intervallet 60 till 150 kr per månad. Vanligen
inkluderar denna avgift inte kostnaderna för att ha telefonabonnemang, vilket dagens larmsystem i ordinärt boende normalt sett kräver, inte heller de
samtalskostnader som debiteras vid larmning.
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Regeringen proposition:
Enligt regeringen proposition ingår i hemtjänsten insatser som behövs för
att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet. Ett högkostnadsskydd införs i socialtjänstlagen i form av en högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst. Avgiften uppgår till högst en tolftedel av
0,48 gånger prisbasbeloppet. Det motsvarar 1 476 kronor per månad enligt
2001 års prisnivå.
Konsekvenser:
■ Vid en beräkning utifrån att ca 380 personer har både hemtjänst och

trygghetslarm i ordinärt boende kan förslaget maximalt ge 912 tkr i ökade intäkter på årsbasis. Beräkningen utgår från att den ökade avgiften
endast kan tas ut av de personer som har ett avgiftsutrymme kvar som
medger ett ökat avgiftsuttag. I beräkningen har antagande gjorts att
samtliga 380 personer kan bära hela avgiftsändringen fullt ut. Detta är
säkerligen inte sannolikt då flera av personerna i olika grad kommer att
beröras mot bakgrund av det faktiska avgiftsutrymmet. Understrykas bör
också att beräkningen är gjord utifrån dagens regler om avgiftstak och
förbehållsbelopp för hemtjänstavgiften. Ingen hänsyn har i beräkningarna gjorts till övriga föreslagna avgiftsändringar så som ändrad hemtjänsttaxa, ändrad avgift för korttidsboende mm.
■ Effekten av förslaget kan bli att flera personer lämnar tillbaka sina larm

p.g.a ökade kostnader för den enskilde vilket i sin tur kan påverka nivån
på kvarboendet.
Ledningskontorets förslag till beslut:
! Avslå nämndernas förslag och avvakta ikraftträdandet av lagändring den
1 juli år 2002.
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7.4

Förslag: Hyreshöjning med 20% inom SÄBO,

Vårdnämndernas beräkningsgrunder:
Förvaltningschefernas beräkningsgrund bygger på en genomsnittlig höjning
av hyrorna med 500 kr per boende och månad. Den sammanlagda ekonomiska effekten är beräknad på 541 platser. Gotlands Norra vårdförvaltning
räknar med 95% beläggning. Intäktsökningen uppgår i förslaget till 3, 1 mkr
på helårsbasis.
Ledningskontorets beredning av förslaget:
! Fakta/nuläge:
Förvaltningschefernas förslag innebär att hyran för särskilda boenden
kommer att uppgå till 3 600 kr per månad för enbäddsrum och 2 707 kr per
månad för tvåbäddsrum.
I dag betalar de flesta boende på enbäddsrum 3 000 kr eller 2 957 kr i månadshyra. En del nyare boenden har en hyra på uppåt 4 200 kr per månad.
Boende i tvåbäddsrum betalar 2 371 kr eller 2 256 kr per person. Detta innebär att kommunen får in mer i hyresintäkt per tvåbäddsrum än per enbäddsrum. Storleken på rummen återspeglas inte i hyresnivån.
Efter kontakt med tekniska förvaltningen har konstaterats att en höjning av
hyrorna måste föregås av en hyresförhandling. Ökade självkostnader för
kommunen kan inte åberopas som grund för hyreshöjning i SÄBO. Inte
heller kan kommunfullmäktige besluta om att höjning ska ske med en viss
procentsats.
Nedan framgår antal en- och tvåbäddsrum i SÄBO i kommunen:
Enbädds rum, saknar wc och dusch
Enbädds rum, egen wc
Enbädds rum, egen wc och dusch
1 rum trinett, wc och dusch
Tvåbäddsrum

194
169
61
137
41

I bilaga 10.5 redovisas antal en- och tvåbäddsrum i SÄBO per vårdnämnd.
I bilaga 10.6 redovisas en jämförelse mellan hyran i kommunens särskilda
boenden och AB Gotlandshems hyror på samma orter.
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❍ Omvärld:
I socialstyrelsens rapport över taxor och avgifter för vård och omsorg visas
en sammanställning av hyresnivåerna i kommunerna. Medianvärdena för
olika bostadstyper visas nedan.
Boendeform
Tvåbäddsrum
Enbäddsrum utan dusch och wc
Enbäddsrum med dusch och wc
1rok
2 r o k eller mer
Annan

Medianhyra, kr
1 267
2 947
2 054
3 400
3 783
2 048

Sedan bostadsdomstolen år 1994 konstaterat att hyreslagen är tillämplig
även på särskilda boendeformer (RBD 1994:8) har flera kommuner varit
föremål för hyrestvister. I nästan samtliga fall har kommunerna tvingats
sänka hyran för de särskilda boendena då standarden inte står i relation till
uttagen hyra. För att komma till rätta med hyresnivå och standard har en del
kommuner inrättat s k ”poängsystem” där hyran anpassas efter storlek,
standard och tillgång till personal och annan service. Exempel på sådana
poängsystem finns i bl a Gävle, Linköping och Stockholm.
Regeringen proposition:
Av regeringens proposition 2000/01:149 framgår inget särskilt om hyresnivåer. Däremot tas tvåbäddsrummen upp särskilt. En bostadsavgift föreslås
med högsta belopp motsvarande 50% av prisbasbeloppet. Fr o m 1 juli 2002
skulle detta innebära en högsta bostadsavgift på 1 579 kr per månad och per
person i tvåbäddsrum.
Vid kommunförbundets information kring propositionen 2001-09-18, definierades även enkelrum utan dusch och wc som icke fullvärdigt boende
enligt hyreslagen.
I propositionen nämns också att beräkningsgrunderna för inkomst för att
erhålla BTP ska ändras fr o m 03-01-01.
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Konsekvenser:
■ Enligt SoL, propositionen och hyreslagen räknas del i tvåbäddsrum inte

som ett hyresförhållande därför att personen inte har egen dispositionsrätt. Inte heller eget rum utan dusch och wc faller inom ramen för fullvärdigt boende. För att bostaden ska räknas som en fullvärdig bostadslägenhet krävs att både toalett, dusch och kök finns. Förutsättningen är
också att de boende inte behöver byta rum vid ändrad verksamhet.
Ovanstående innebär att beräkningsgrunden på 541 boende faller. När
tvåbäddsrummen (82 personer) och enkelrum utan dusch och wc (187
st) tas bort återstår 272 enkelrum som kan bli föremål för hyreshöjning.
Tvåbäddsrummen kommer successivt att minska i takt med att de särskilda boendena byggs om.
■ Enligt reglerna för BTP utgår BTP i tvåbäddsrum med högst 2000 kr.

Det innebär att en hyreshöjning i tvåbäddsrummen i praktiken inte får
den ekonomiska effekt som eftersträvas. Istället sker bara en omfördelning mellan betald avgift och betald hyra.
■ En höjning av hyrorna i tvåbäddsrum påverkar 82 personer som idag bor

i tvåbäddsrum. Högsta möjliga ökad hyresintäkt för tvåbäddsrummen
uppgår till ca 0,2 mkr på sex månader räknat från 1 januari fram till att
regeringens proposition träder i kraft 1 juli år 2002. En förutsättning för
att kommunen ska erhålla ökade hyresintäkter är att förslaget om sänkt
förbehållsbelopp också tas.
■ Kommunens intäkter kommer att minska med anledning av ikraftträ-

dandet av propositionen. För tvåbäddsrummen kommer intäkterna att
minska med c:a 0,7 Mkr när propositionen vunnit laga kraft. Ska även
enkelrum utan dusch och wc inrymmas i samma regler förlorar kommunen ytterligare ca 3,1 Mkr i intäkter.
Ledningskontorets förslag till beslut:
! Tillstyrka nämndernas förslag på så sätt att ett förslag till övergripande
hyressättningsmodell tas fram i samråd med tekniska förvaltningen med
beaktande av bl.a. standard och boendeyta. Därefter upptas hyresförhandling.
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7.5 Förslag: Sänkning av förbehållsbelopp i SÄBO samt höjning av avgiftstaket för omsorg, vård, kost och boende till
13.387 kr. Oförändrat lägsta förbehållsbelopp för personer under 65 år.
Vårdnämndernas beräkningsgrunder:
Ingen beräkning på ekonomisk effekt medföljer förslaget. Förslaget om förbehållsbeloppet för personer under 65 år innebär dessutom ingen förändring
mot dagsläget.
Ledningskontorets beredning av förslaget:
! Fakta/nuläge:
I dag garanteras den enskilde i SÄBO 30% av folkpension och pensionstillskott samt 20% på övriga inkomster efter skatt. Boende på servicehus har
samma förbehållsbelopp som i ordinärt boende; 3 240 kr. Förslaget innebär
en procentuell koppling av förbehållsbeloppet till basbeloppet istället för till
pensionen.
Antalet personer som idag betalar högsta avgift på SÄBO uppgår till 3 personer, varav ev 2 kommer att kunna ”följa med” upp till det nya avgiftstaket
på 13 387 kronor.
! Omvärld:
Nationell rapport utifrån äldreuppdraget: Var femte kommun tillämpade
1999 den sk 30/20 –regeln i SÄBO. Medianvärdet på förbehållsbeloppet
uppgick till 1 432 kr/mån. I ordinärt boende uppgick medianvärdet på förbehållsbeloppet till 3 489 kr/mån. När det gäller förbehållsbelopp för personer under 65 år hade endast 25 procent av kommunerna ett högre förbehållsbelopp för dem 1999.8
När det gäller avgiftstak i SÄBO skiljer sig kommunerna åt. Skillnaden
mellan högsta och lägsta avgiftstak låg på 35 000 kr per månad år 1999.
Medianvärdet på avgiftstak låg på 5 520 kr per månad inkl kost.1

8

Källa: Socialstyrelsens skrift om Taxor och avgifter för vård och omsorg 2000:1.
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Regeringen proposition:
Enligt regeringens proposition 2000/01:149 görs ingen skillnad på förbehållsbeloppets storlek i SÄBO respektive ordinärt boende. Däremot får
kommunerna sänka förbehållsbeloppet om en omsorgstagare inte har en
kostnad som minimibeloppet ska täcka därför att kostnaden antingen ingår i
avgiften eller att tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt.
Förbehållsbeloppet föreslås uppgå till en tolftedel av 1,294 gånger gällande
prisbasbelopp för ensamstående och en tolftedel av 0,84 gånger gällande
prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor. Detta
innebär, i 2001 års prisnivå, 3 979 kronor per månad för ensamstående och
3 333 kronor per månad för sammanboende.
I sammanfattningen av kommitténs förslag till propositionen 2000/01:149
står också att ”Kommunerna måste själva i sina taxesystem bevaka att den
enskilde får behålla viss rimlig del av nettoinkomst som överstiger folkpension och pensionstillskott.”
Konsekvenser:
■ Enligt SoL ska den enskilde förbehållas tillräckliga medel för sina per-

sonaliga behov och normala levnadskostnader.
■ En sänkning av förbehållsbeloppet ger, tillsammans med höjt avgiftstak

och höjda hyror ökade intäkter för kommunen. Däremot kan fler tänkas
begära jämkning av avgiften.
Ledningskontorets förslag till beslut:
! Avslå nämndernas förslag.
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7.6 Förslag: Städ och tvätt betraktas som service och beviljas endast som bistånd då medicinska skäl föreligger eller då
sanitär olägenhet uppstår. Utförandet sker i normalfallet en
gång per månad.
Vårdnämndernas beräkningsgrunder:
Serviceåtagande städ och tvätt utgör 25 procent av hemtjänsten. Hemtjänstkostnaden år 2001 enligt beskriven prognos uppgår till 85,6 mkr. Beräknad
besparing 21,4 mkr vilket motsvarar minst 70 årsarbetare.
Ledningskontorets beredning av förslaget:
! Fakta/nuläge:
Vid avstämning av arbetsgruppens arbete med förvaltningschefer och regiondirektör förtydligades att förslaget omfattar enbart ordinärt boende och ej
särskilt boende. Vårdnämndens beräknade besparing 21,4 mkr motsvarar
ingen intäktsökning utan minskade kostnader, som i praktiken innebär uppsägning av personal.
Budget hemtjänst 7712, personalkostnader, för år 2001 är 90mkr.
Prognos för år 2001 är 102 mkr.
Idag hanteras hemtjänst till städ och tvätt som ett bistånd efter prövning av
den enskildes behov enligt vad som föreskrivs i socialtjänstlagen. Städ och
tvätt är en rättighet enbart efter prövning av den enskildes behov. Vid
handläggning av den enskildes ansökan om bistånd prövas även om behovet
kan tillgodoses på annat sätt.
Styrande för handläggning av ärenden kring städ och tvätt är alltid den enskildes behov. Dock finns som vägledning riktlinjer som bl a innehåller
följande:
" Andra alternativ än hemtjänst bör alltid undersökas.
" Normalstädning sker högst en gång var 14:e dag (undantag; städning
behöver ske oftare på grund av medicinska eller sociala skäl)
" Städning får utföras på den bostadsyta som används för dagligt bruk.
" Städtiden beräknas efter max 2 rum och kök.
" Storstädning, fönsterputsning eller flyttstädning utförs ej
" Tvätt, endast tvätt av kläder, sänglinne och handdukar får utföras.
Arbetsrutiner i samband med städ- och tvättinsats handlar i regel om att utföra flera arbetsuppgifter samtidigt när insatsen utförs hos den enskilde. Det
kan innebära i praktiken att vårdbiträdet igångsätter en tvättmaskin och därefter fortsätter med andra arbetsuppgifter hos samma person eller hos en
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annan person. Städ- och tvättinsatser utförs oftast i en kombination med
andra insatser. Exempelvis vid personlig omvårdnad, förebyggande insats,
tillsyn eller som stödjande för att den enskilde ska få hjälp att klara dessa
uppgifter själv framöver.
En kartläggning av beviljat antal timmar och faktiskt utförd tid inom hemtjänst i ordinärt boende (inklusive restid för att kunna utföra tjänsten) för
hela Gotland pågår. En sammanställning har hittills endast kunnat göras för
Visby Vårdförvaltning. Se bilaga 10.4. Karläggningen avser maj år 2001.
Kartläggningen visar att beviljad tid uppgick till 8 266 timmar och utförd
faktisk tid till 12 169 timmar för mätmånaden. En djupare analys krävs
kring anledningen till att skillnaden mellan beviljad tid och utförd tid är så
stor.
En inventering av hemtjänsttid för städ- och tvättinsatser i ordinärt boende
för hela Gotland pågår. Endast för Visby Vårdförvaltning har hittills en
sammanställning kunnat göras. Redovisningen visar följande:
Enbart städinsatser

136 tim/v

120 pers

Städinsatser (har även andra bistånd)

401 tim/v

310 pers

14 tim/v

22 pers

122 tim/v

160 pers

Enbart tvätt
Tvättinsatser (har även andra bistånd)

Tiden har därefter räknats om till insatstid per månad i de olika grupperna
för att kunna relateras till faktiskt utförd tid för hemtjänsten totalt i vårdnämndsområdet/månad.
I Visby Vårdförvaltning utgör städ- och tvättinsatser ca 22 % av hemtjänsten totalt jämfört med vårdnämndernas beräkningsgrund 25 %.
Antalet timmar städ- och tvättinsatser i Visby Vårdförvaltning uppgår till
32.304 tim per år. Vid en beräkning av personalkostnaden utifrån en kostnad av ca 215 kr per timme blir den totala årskostnaden 6,9 mkr per år vilket skall jämföras med vårdnämndernas förslag till reducering av personalkostnader för hemtjänst med 9,6 mkr för Visby Vårdförvaltning.
De personer som enbart har städinsatser uppgår till 120 personer och har
tillsammans 136 tim/vecka d v s 6 528 timmar per år vilket motsvarar en
personalkostnad på 1,4 mkr per år.
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Ett försök till grov uppskattning av motsvarande uppgifter för Gotlands
Norra Vårdförvaltning och Gotlands Södra Vårdförvaltning pågår. Dessa
uppgifter kommer att sammanställas senare under hösten.
En kartläggning av hur många biståndsbeslut städ och tvätt som är tidsbegränsade eller tillsvidarebeslutade pågår. Kartläggningen är ännu ej klar
men hittills visar den att flertalet beslut är tidsbegränsade men att det kan
handla om kortare och längre tider, som då påverkar effekten av eventuella
beslut om indragning av insatser.
Laglighet
Arbetsgruppen har tagit del av olika nationella utredningar, propositionen
om nya avgifter, socialtjänstlagen samt domar inom området.
! Omvärld:
Socialtjänstlagen
Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd enligt 6 § till sin
livsföring (annat bistånd). Utifrån 6 § f ges insatser från hemtjänsten för att
underlätta den dagliga livsföringen och i många fall även för att det ska vara
möjligt att bo kvar i det egna hemmet (kvarboendeprincipen). Biståndet
omfattar både insatser av servicekaraktär och omvårdnad. Den enskildes
behov av insatsen avgörande för rätten till insatser.
Nya socialtjänstlagen, gäller fr o m 1 januari 2002:
Proposition 2000/01:80 kap 4 §§ 1 och 2;
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning
och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
§ 2 Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns
skäl för det. §§ 6 f och 6 g i nuvarande SoL är borttagna. Kapitel 5 handlar
bland annat om äldre människor och människor med funktionshinder.
I den allmänna motivering till 4 kap 1 § socialtjänstlagen uttalade departementschefen följande rörande hänsynstagande till den enskildes ekonomi
vid prövning av bistånd i form av hemtjänst m m:
”När det gäller bistånd i form av vård- och behandlingsinsatser, stöd och
hjälp, bistånd som inte har karaktären av ekonomiskt stöd för livsföringen,
blir biståndsbedömningen en annan. Enligt regeringens mening får inte den
enskildes ekonomi avgöra om han eller hon skall få biståndsinsatser som
han eller hon är i behov av. Äldre eller funktionshindrade människor ska
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inte behöva få sina biståndsbehov bedömda i relation till sin ekonomi. Enligt nuvarande 35 § SoL har kommunerna rätt att ta ut inkomstrelaterade
avgifter för den typen av insatser. Den ekonomiska bedömningen kommer
därför in vid bestämmandet av vilken avgift som den enskilde skall betala.
Regeringen är oroad över den utveckling som har framskymtat från en del
håll i landet där äldre människor blivit nekade hemtjänst, i främst ordinärt
boende men även i särskilt boende, med hänvisning till att han eller hon har
tillräckligt med pengar att själva bekosta t ex städning.”
Definition av hemtjänst:
Socialtjänstlagen
Kommentarer till 6 f § om hjälp i hemmet. Insatser från hemtjänsten ges för
att underlätta den dagliga livsföringen och i många fall också för att det ska
vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänst ska ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. Den enskildes behov av insatsen är avgörande för rätten till insatser
enligt § 6 f.
Till hemtjänstens uppgifter hör både insatser av servicekaraktär och personlig omvårdnad. Den praktiska hjälpen ges som städning, tvätt, inköp,
post- och bankärenden, matlagning och matdistribution.
Hemtjänstens arbetsuppgifter och innehåll
Enligt SoL-proposition 1996/97 och avgiftspropositionen 2000/01:149
framgår att olika slag av insatser från hemtjänsten avser att underlätta den
dagliga livsföringen och möjliggöra ett kvarboende i det egna hemmet.
Med serviceuppgifter avses bl a praktisk hjälp med hemmets skötsel, såsom
städning och tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post- och bankkontor och
hjälp med tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat.
Med personlig omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att
tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för
att kunna äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta personlig hygien och i
övrigt insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde
ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet. Vidare ingår i hemtjänstbegreppet även viss ledsagning respektive avlösning av anhörig.
Nationell rapport utifrån äldreuppdraget:
I nästan 30 procent av landets kommuner fick en person som enbart har
städning betala enligt särskild taxa. I hälften av dessa kommuner togs ingen
särskild avgift ut för städning om den enskilde även hade personlig omvårdnad. Städning ingick då i hemtjänstavgiften. I de övriga debiterades
städning alltid enligt särskild taxa.
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Tvätt och dagligvaruinköp ingick i den ordinarie hemtjänsttaxan i nio
kommuner av tio. I två procent av kommunerna ingick städning överhuvudtaget inte i det kommunen tillhandahöll som biståndsbeslutad tjänst.
Domstolspraxis:
I Regeringsrättens dom den 10 april 2000 med anledning av överklagande
från stadsdelsnämnden Centrum i Göteborg av länsrätts och kammarrätts
domar om att redan beviljade insatser inte kan ändras på grund av förändrade samhällsekonomiska förhållanden. Stadsdelsnämnden Centrum tar upp
frågan om att skälig levnadsnivå måste bedömas utifrån den tid och de förhållanden vilka den hjälpsökande lever i och att det måste överlämnas till
kommunen att fastställa en levnadsnivå som ska anses skälig.
Det ursprungliga beslutet från juni år 1996 handlade om ett beslut om bistånd i form av städning av två rum och kök varannan vecka, inköp en gång
i veckan samt hjälp med tvätt en gång i månaden. I januari år 1998 ändrades
beslutet till bistånd i form av städning var tredje vecka i stället för varannan
vecka. Beslutet motiverades med att stadsdelsnämnden i samband med
budgetarbete beslutat minska städfrekvensen och som vägledande norm
medge städning var tredje vecka. Det ursprungliga beslutet var ej tidsbegränsat eller innehöll något förbehåll om omprövning.
Regeringsrätten fastslog att ett gynnande beslut om hemtjänst ej kan ändras
till den enskildes nackdel om inte anteckning om omprövning funnits med i
beslutet. När ett beslut avser ett fortlöpande bistånd utan någon angiven
tidsbegränsning kan däremot skälen för omprövning vara så starka – exempelvis om biståndsbehovet väsentligt förändras- att ett absolut förbud mot
omprövning på grund av ändrade förhållanden inte bör uppställas. I aktuella
mål framgår att omprövningen och ändringen av beslutet om bistånd betingas enbart av att kommunen av besparingsskäl ändrat normen för städfrekvens.
Med hänsyn till att kommunens ekonomiska förhållanden inte kan tillmätas
betydelse vid bedömning av begreppet skälig levnadsnivå har därför förutsättningar för omprövning inte förelegat. Regeringsrättens dom är alltid
prejudicerande.
Likställighetsprincipen:
Varken Kommunallagen eller Socialtjänstlagen medger att grupper särskiljs
utan ser till den enskildes behov. Lagstiftningen avgränsar ej behov av
hemtjänst till städ och tvätt på grund av medicinska skäl eller då sanitär
olägenhet uppstår.
Ekonomisk prövning:
Enligt propositionen 2000/01:80 Nya SoL får inte den enskildes ekonomi
avgöra om han eller hon ska få biståndsinsatser som han eller hon är i be-
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hov av. Äldre eller funktionshindrade människor ska inte behöva få sina
biståndsbehov bedömda i relation till sin ekonomi.
Regeringen proposition:
Proposition 2000/01:149, avgifter inom äldre- och handikappomsorg:
Med serviceuppgifter avses bl a praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom
städning och tvätt.
Konsekvenser:
Vårdnämndernas förslag bedöms få följande konsekvenser:
■ Kartläggning
Enligt den kartläggning som hittills kunnat ske beträffande beviljad tid och
faktisk tid för städ- och tvättinsatser i ordinärt boende finns endast redovisning av Visby vårdnämnds område. För Visby Vårdförvaltning beräknas
enligt bilaga 10.4 kostnaden för städ- och tvättinsatser uppgå till 6,9 mkr
jämfört med vårdnämndens förslag 9,6 mkr.
Andelen städ- och tvättinsatser uppgår till ca 22 % av faktiskt utförd tid för
hemtjänst i Visby Vårdförvaltning. Antalet timmar för enbart städinsatser
uppgår till 544 tim/månad vilket motsvarar ca 4% av faktiskt utförd tid.
Kostnaden för dessa insatser uppskattas till 1,4 mkr/år. Genom ändrad frekvens för städning till en gång per månad görs en kostnadsbesparing på
högst 0,7 mkr för Visby vårdförvaltning
■ Ansökan för den enskilde

-En ansökan om bistånd till städ/tvätt kan aldrig avfärdas med att det ej ingår i kommunens åtagande.
-Kommunen/socialnämnden/enskild handläggare är alltid skyldig att pröva
ansökan.
-Prövningen ska utgå från den enskildes behov och livssituation och egna
möjligheter.
■ Förslag till ekonomisk prövning

D v s ”kan den enskilde själv bekosta tjänsten för städ och tvätt?” Förslaget
från GSV och VVN innebär att bistånd ej beviljas. Enligt SoLpropositionen, får inte den enskildes ekonomi avgöra om han eller hon ska
få biståndsinsatser, om behov föreligger, som ej kan tillgodoses på annat
sätt.
Att hänvisa omsorgsbehövande till andra verksamheter och lösningar där
kommunen inte har inflytande eller tillsyn kan ej sägas vara i enlighet med
resonemangen i lagens olika förarbeten.
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■ Förslag till ändring av riktlinjer från städning var 14:e dag till en

gång/månad
Ändring av riktlinjer kring städfrekvens får ekonomiska konsekvenser över
tid beroende på olika ”beslutsperioder” av bistånden. Oklarhet föreligger
vad gäller omfattningen av tillsvidarebeslut. Undantag kommer även att
behöva göras som en konsekvens av Regeringsrättens dom om tidsbegränsning. Ändring av riktlinjen med städ från var fjortonde dag till en gång per
månad kommer med all sannolikhet att påverka personalens arbetsmiljö.
Påpekas bör att även om riktlinjer finns så ska alltid en individuell prövning
ske utifrån den enskildes behov.
■ Administration

De nya riktlinjerna kan endast tillämpas på biståndsbeslut med tidsbegränsning och nya ärenden.
■ Anhöriga

I kommuner där man beslutat att serviceinsatser som städ och tvätt ej ska
ingå i den kommunala hemtjänsten blir det uppenbart att situationen försvårar anhörigrollen. Anhöriga uppger att de numera ”städar i stället för att
umgås.”
■ Ändring av förbehållsbelopp

Om man trots allt väljer att hänvisa till andra utförare måste hänsyn tas till
den enskilde i form av ett högre förbehållsbelopp, om den enskilde har
andra insatser.
■ Kvarboende och skälig levnadsnivå

Enligt gällande socialtjänstlag ska insatser från hemtjänsten ges för att underlätta den dagliga livsföringen och i många fall också för att det ska vara
möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Till hemtjänstens uppgifter hör både
insatser av servicekaraktär och personlig omvårdnad. Serviceuppgifterna
innehåller bl a praktisk hjälp med hemmets skötsel som städning och tvätt.
Det är också inom detta område, som behov av stöd först uppstår, när den
enskilde inte kan tillgodose sina behov själv. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
■ Konsekvens för ”grupper” som inte skulle bedömas få städ och tvätt

trots behov
-Personer med demens
-Personer med missproblem
-Personer med psykiska funktionshinder
-Personer med psykisk utvecklingsstörning
-Personer med övriga med kommunikations- och orienteringshandikapp
Det kan vara svårt att separera serviceinsatser från övriga insatser, då insatserna oftast går in i varandra och städ och tvätt handlar mer om ett social-
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pedagogiskt arbetssätt – ett stöd i att utveckla den enskildes egna möjligheter särskilt för psykiskt funktionshindrade och för personer med psykisk
utvecklingsstörning. Insatserna bör präglas av ett helhetsperspektiv.
Risk för brist på personlig kontakt vid städning genom städfirmor. Om
städning utförs av städfirmor så finns en risk på brist i personlig kontakt.
Det finns en risk för att eventuella andra behov inte uppmärksammas.
■ Konkurrensutsättning

Vid kommunens arbete med konkurrensutsättning av olika verksamheter
kan frågan om att söka alternativa utförare av städ- och tvättinsatser ingå.
Vid ett framtida avgiftssystem kan även prövas om införande av kundvalssystem eller serviceavgift/checkar.
Ledningskontorets förslag till beslut:
! Avslå nämndernas förslag att reducera hemtjänsten avseende städ- och
tvätt insatser.
! Föreslår att uppdragsnämnden ges i uppdrag att utforma ett ersättningssystem med utgångspunkt från beviljat bistånd.
! Förslår att ändra riktlinjerna till att omfatta städning en gång per månad
för de personer som endast har bistånd i form av städinsats.
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7.7

Förslag: Snöröjning utförs ej.

Vårdnämndernas beräkningsgrunder:
Ingen beräkning på ekonomisk effekt medföljer förslaget.
Ledningskontorets beredning av förslaget:
! Fakta/nuläge:
Enligt kommunens riktlinjer uppgår avgiften för snöröjning till 20 kr per
gång, dock högst 200 kr per månad.
Under perioden 1 september år 2000 till 1 augusti år 2001 hade 525 personer hjälp med snöröjning. Hälften av dessa personer hade ingen annan
hemtjänstinsats från kommunen. Se tabellen nedan.
Förvaltning:
GNVF
GSVF
VVF
HKA
Totalt:

Antal:
155
285
85
0
525

Därav enbart snöröjning:
92
129
43
0
264

Andel (%):
60
46
51
0
51

Under perioden 1996 till 2000 har bokförda intäkter varierat mellan 3 och
26 tkr och bokförda kostnader mellan 43 och 173 tkr. Kommunens administrativa kostnader tillkommer. För perioden januari t om juni 2001 uppgick bokfört netto till 253 tkr. Vårdnämndernas nettobudget uppgår till 110
tkr för år 2001.
Arbetsgruppen har uppskattat att administrationen i dagsläget kan uppskattas till ca 550 tkr per år. Se särskild beräkning i bilaga 10.7.
! Omvärld:
Kommunerna tillämpar olika lösningar för snöröjning. Flera kommuner
erbjuder dock inte snöröjning som en insats inom hemtjänsten. Det finns
exempel på kommuner som istället erbjuder snöskottning via tekniska kontoret till självkostnadspris. Det finns också kommuner som erbjuder avgiftsfri snöskottning efter att ansökan prövats av biståndshandläggare. Det finns
vidare exempel på kommuner som tillhandahåller snöröjning efter biståndsbedömning genom ett abonnemangssystem där den enskilde får betala en
abonnemangsavgift oavsett om tjänsten nyttjas eller ej.
Regeringen proposition:
Snöröjning behandlas ej i regeringens proposition om ändrade avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen.
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Konsekvenser:
■ Anhöriga
I kommuner där man beslutat att serviceinsatser som snöskottning ej ska
ingå i den kommunala hemtjänsten kan situationen försvåra anhörigrollen.
■ Kvarboende och skälig levnadsnivå

Enligt gällande socialtjänstlag ska insatser från hemtjänsten ges för att underlätta den dagliga livsföringen och i många fall också för att det ska vara
möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Till hemtjänstens uppgifter hör både
insatser av servicekaraktär och personlig omvårdnad. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
■ Arbetsmiljö

Framkomligheten för hemtjänstpersonalen till den enskilde kan försvåras
om den enskilde inte säkerställer att snöröjning sker i erforderlig omfattning
■ Administration

En konsekvens av att snöröjning upphör som bistånd är att ett bättre resursutnyttjande kan ske vad gäller handläggning och avgiftshantering uppskattningsvis motsvarande drygt 2000 timmar.
■ Ekonomi

En besparing beräknas med cirka 0,1 mkr för vårdnämnderna.
Ledningskontorets förslag till beslut:
! Tillstyrker nämndernas förslag att snöröjning inte ska ingå som bistånd
eller serviceinsats.
! Förslår att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att utforma ett förslag
där snöröjning kan erbjudas som tjänst till självkostnad.
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8

Fortsatt arbete

Under oktober fortsätter arbetet med översynen av taxor inom äldre- och
handikappomsorgen med steg 2, som innebär att ta fram en beskrivning av
konsekvenserna för Gotlands kommun av riksdagens beslut över propositionens förslag. Ett förslag till avgifter och taxor inom äldre- och handikappomsorgen planeras att redovisas i februari år 2002.
Arbetsgruppen med representanter från de olika vårdförvaltningarna och
ledningskontoret fortsätter arbetet med steg 2. Arbetsgruppen rapporterar
till den nya beställarchefen. Uppdragsnämnden är ansvarig för den fortsatta
utredningen i steg 2.
Fortsatt externt utredningsstöd ges för genomförandet av steg 2.
Två referensgrupper föreslås bildas, en med representanter från kommunala
handikapprådet och kommunala pensionärsrådet och en med representanter
från vårdnämnderna samt kommunstyrelsen

8.1

Ekonomiska konsekvenser av propositionen

Kompensationen till kommunerna kommer att uppgå till totalt 775 mkr för
år 2002, 900 mkr för 2003 och 1.070 mkr för år 2004 enligt följande:
Förbehållsbelopp
Högkostnadsskydd
TOTALT

År 2002
650
125
775

År 2003
650
250
900

År 2004
820
250
1070

Tabell 4: Kompensation till kommunerna genom generellt statsbidrag per
år i mkr.
För Gotlands kommun innebär detta en kompensation genom generellt
statsbidrag9 med ca 5 mkr för halvåret 2002 och 5,8 mkr för år 2003. Der är
svårt att i dagsläget beräkna de totala ekonomiska konsekvenserna för
kommunen men med stor sannolikhet kommer det generella statsbidraget
inte innebära en full kompensation för minskade intäkter. Ledningskontoret
föreslår därför att ett reservbelopp med 5 mkr avsätts för att kompensera
minskade intäkter under år 2002.

9

Ersättningen framtagen av kommunförbundet. Kr/invånare år 2002, 87 kr/inv år 2003,
101kr/inv år 2003, 120kr/inv
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I följande tabeller redovisas nuvarande förbehållsbelopp och högkostnadsskydd i kommunen samt de föreslagna beloppen enligt regeringens proposition.
8.1.1 Gotlands kommun

Förbehållsbelopp ordinärt boende:
Gotland idag:
3.240 kr/månad
(inkl servicehus och servicelägenhet)

Enl proposition:
4.087 kr/månad för år 2002

Differens:
+ 847 kr/månad

Förbehållsbelopp särskilt boende:
Gotland idag:
Lägst 1.411 kr/månad
(Å-hem, sjukhem, gruppboende)

Enl proposition:
4.087 kr/månad för år 2002
-1.130 (kost)=
2.957 kr/månad

Differens:
+ 1.546 kr/månad

Högkostnadsskydd:
Gotland idag:
Enl proposition:
10
Hemtjänsttak :
1.516 kr/månad för år 2002
Antal personer som betalar mer än 1.516 kr/månad (ca 671
kr i genomsnitt):
GSV: 9 personer
GNV: 11 personer
Boendetak11:
1.579 per/månad år 2002
För säbo utan hyresförhållande:
Enkelrum:
Hyra 2.957 kr, 187 st
Dubbelrum:
Hyra 2.256 kr, 82 personer

10

Hemtjänsttaket anger det belopp kommunen maximalt kan ta ut i avgift och gäller alla
biståndsserviceinsatser
11
Under taknivån förutsätts avgiften variera utifrån boendets standard
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9

Ledningskontorets förslag till beslut

Berett förslag:

Ledningskontorets förslag till beslut:

Höjning av avgiftsta- ! Avslå nämndernas förslag och avvakta en ändring av avgifket samt avgiftsutten för hemtjänst till ikraftträdandet av lagändring den 1 juli
rymmet för hemtjänst
år 2002.
Höjning av avgift för ! Tillstyrker nämndernas förslag.
vistelse vid korttids! Föreslår en avgiftshöjning för åldersgruppen 20 år och äldre
boende
till 100 kr per dygn fr om 1 mars t.o.m. 30 juni år 2002. Reducering görs av hemtjänstavgiften de dagar den enskilde
vistas på korttidsboende och hänsyn tas till förbehållsbeloppet vid avgiftssättningen.
Avgift för trygghets- ! Avslå nämndernas förslag och avvakta en ändring till
larm
ikraftträdandet av lagändring den 1 juli år 2002.
Hyreshöjning med
20% inom SÄBO

! Tillstyrka nämndernas förslag på så sätt att ett förslag till
övergripande hyressättningsmodell tas fram i samråd med
tekniska förvaltningen med beaktande av bl.a. standard och
boendeyta. Därefter upptas hyresförhandlingar.

Sänkning av förbehållsbelopp i SÄBO
och höjning av avgiftstaket för boende
Begränsning av städoch tvättinsatser i
hemtjänsten

! Avslå nämndernas förslag.

! Avslå nämndernas förslag att reducera hemtjänsten avseende städ- och tvätt insatser.
! Föreslår att uppdragsnämnden ges i uppdrag att utforma ett
ersättningssystem med utgångspunkt från beviljat bistånd.
! Förslår att ändra riktlinjerna till att omfatta städning en gång
per månad för de personer som endast har bistånd i form av
städinsats.

Snöröjning utförs ej

! Tillstyrker nämndernas förslag att snöröjning inte ska ingå
som bistånd eller serviceinsats.
! Förslår att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att utforma
ett förslag där snöröjning kan erbjudas som tjänst till självkostnad.

I de fall kommunstyrelsen beslutar om avgiftsändringar som medför ändring av tillämpningsregel förslås att förslag till tillämpningsregler utformas
och presenteras till kommunstyrelsen i november.
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Kompensation för intäktsbortfall
Förslag till beslut:
! Avsätta reservbelopp med 5 mkr för år 2002 för minskade intäkter efter
införande av förslag enligt avgiftspropositionen.
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10

Bilagor

10.1 Definitioner av olika begrepp
Förklaring till olika begrepp och fackuttryck som används i Gotlands kommuns tillämpningsregler för avgifter.
Avgiftsutrymme:

Det maximala avgiftsutrymme som återstår av
den enskildes inkomster efter skatt sedan förbehållsbelopp och nettohyra avräknats d v s den
enskildes betalningsförmåga.

Bostadsbidrag:

BTP: Statligt Bostadstillägg till pensionärer.
SBTP: Särskilt bostadstillägg till pensionärer
Bostadsbidrag till barnfamiljer och hushåll utan
barn.

Förbehållsbelopp:

Det belopp som den enskilde har för att klara
sina utgifter utöver avgifter och boendekostnader.

Jämkning:

Sänkning av avgift.

Korttidsboende:

Tillfällig vistelse i särskilt boende.

Nettobostadskostnader:

Bostadskostnader minus olika former av bostadsbidrag.

Normalpension:

Folkpension och pensionstillskott.

Ordinärt boende:

Eget boende i det vanliga bostadsbeståndet.

Särskilda boendeformer:

Servicehus, servicelägenheter, sjukhem, ålderdomshem samt gruppboende för personer med
demens.
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10.2 Beskrivning av regeringens proposition 2000/01:149
Ett flertal förändringar förslås i denna proposition som kommer att påverka
kommunernas hantering av avgifter samt intäkter genom avgifter. Förslagen
föreslås vara lagbundna genom tillägg i socialtjänstlagen. Riksdagen behandlar propositionen under hösten 2001
Reglerna om högkostnadsskydd, förbehållsbelopp och överklagande genom
förvaltningsbesvär förslås träda ikraft den 1 juli år 2002. Reglerna om beräkning av avgiftsunderlag förslås träda i kraft den 1 januari år 2003.
Högkostnadsskydd
Högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet
och kommunal hälso- och sjukvård. Regeringen anser att samtliga insatser
av vård- omsorgs- och servicekaraktär som förekommer inom en kommun
oavsett hur de benämns eller enligt vilken taxa de debiteras bör omfattas av
bestämmelsen om högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Det innebär att samtliga bistånds och serviceformer omfattas av högkostnadsskyddet. Det ska inte heller spela någon roll
om det är kommunen, en privat entreprenör eller en enskild vårdgivare som
på kommunens uppdrag utför tjänsten. Avgiften ska inte heller påverkas av
på vilket sätt avgiften debiteras den enskilde. Inom ramen för den högsta
avgiften ska även rymmas de insatser som anges i 26 § tredje stycket hälsooch sjukvårdslagen.
Definitionen av hemtjänst redovisas enligt socialtjänstlagens förarbeten.
Med hemtjänst menas dels serviceuppgifter som avser praktisk hjälp med
hemmets skötsel såsom städning och tvätt, hjälp med inköp, ärenden på
post- och bankkontor och hjälp med tillredning av måltider samt distribution av färdiglagad mat. Och dels personlig omvårdnad som avser de insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det
kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta
personlig hygien och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering eller för att den enskilde ska känna sig trygg och säker i det egna hemmet.
Vidare ingår i hemtjänstbegreppet viss ledsagning respektive avlösning av
anhörig.
Enligt författningskommentar till 8 kap. 5 § (s. 57 i propositionen) framhålls att vad gäller tolkningen av begreppet hemtjänst att även de omvårdnads- och serviceinsatser som tillhandahålls inom särskilt boende, inklusive
s.k. korttidsboende faller in under begreppet hemtjänst. Även dessa insatser
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omfattas alltså av den lagstadgade högsta avgiften för hemtjänst och dagverksamhet.
Enskildas utgifter för kost omfattas inte av den förslagna högsta avgiften.
Kommunen är visserligen enligt socialtjänstlagen skyldig att via hemtjänst
vid behov bistå den enskilde med matdistribution, dagligvaruinköp samt i
förekommande fall tillredning av måltider. I många särskilda boenden tillhandahålls samtliga måltider av vårdgivaren. Kostnaderna för sådana insatser ska rymmas inom den föreslagna högsta avgiften för hemtjänst och dagverksamhet. Kostnaden för själva kosten (råvarorna eller redan färdiglagad
mat) är dock sådan utgift som den enskilde har att bekosta via sitt förbehållsbelopp.
I de fall debiterade insatser omfattar kortare perioder än en månad som fallet kan vara bl.a. inom korttidsboende bör nivån på den högsta avgiften anpassas till den aktuella volymen insatser på ett proportionerligt sätt.
Högkostnadsskyddet förslås motsvara en avgift motsvarande högst en tolftedel av 0,48 gånger basbeloppet, vilket motsvarar 1 476 kronor enligt 2001
års prisbasbelopp (8 kap. 5 § SoL).
Dessutom införs ett högkostnadsskydd i socialtjänstlagen i form av en
högsta avgift för bostaden i särskilt boende som får debiteras i de fall boendekostnaden inte ska fastställas som hyra (omfattas inte av hyreslagen på
grund av låg standard). Boendeavgiften får per månad uppgå till högst en
tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet, vilket motsvarar 1 537 kronor enligt 2001 års prisnivå (8 kap. 5 § SoL).
Förbehållsbelopp
Reglerna om förbehållsbelopp preciseras. Beloppet ska täcka den enskildes
normala levnadskostnader förutom boendekostnader. Beloppets nivå utgår
från prisbasbeloppet och innebär för ensamstående 3 979 kronor per månad
och 3 333 för var och en av sammanlevande makar och sambor (8 kap. 7,8
§§ SoL).
Utgångspunkterna för beräkningen har varit den nivå (skälig levnadsnivå)
som pensionärer berättigade till särskilt bostadstillägg enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer ska erhålla genom bidraget. Regeringen anser
det viktigt att kommunernas avgiftssystem är så utformade att den enskilde
omsorgstagaren kan få information om dels vilka poster som ska finansieras
via förbehållsbeloppet dels vad som ingår i den avgift han eller hon erlägger
för hemtjänst i ordinärt boende och i särskilt boende.
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Förslaget innebär att samtliga omsorgstagare ska förbehållas ett visst lägsta
medelsutrymme för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp) innan omsorgsavgift får tas ut. Förbehållsbeloppet
(exkl. boendekostnaden) ska beräknas med ledning av ett i lag fastställt minimibelopp. Till minimibeloppet ska sedan läggas den faktiska aktuella boendekostnaden.
Beloppet omfattar schabloniserade normalkostnadsposter i ett hushåll bör
per månad bestämmas till motsvarande nivå som gäller för skälig levnadsnivå enligt BTPL. Beloppet omfattar följande poster:
- livsmedel och alla måltider
- kläder och skor
- fritid
- hygien
- förbrukningsvaror
- dagstidning, telefon och TV-avgift
- möbler och husgeråd
- hemförsäkring
- resor
- tandvård
- öppen- hälso- och sjukvård samt
- läkemedel.
Det kan finnas situationer när en enskild omsorgstagare har fördyrade levnadskostnader inom ramen för det lagstadgade minimibeloppet. Kommunen
ska höja förbehållsbeloppet under förutsättning att kostnaderna är av den
karaktären att de bör tillgodoses inom ramen för förbehållsbeloppet. Kostnader krävs även vara av varaktig karaktär. Exempel beskrivs närmare i
propositionen. Det är kommunens ansvar att utreda om den enskilde har
behov av ett högre minimibelopp.
Yngre personer med funktionshinder
Denna grupp har ofta merkostnader på grund av funktionshindret som ska
beaktas i skälig omfattning. Detta ska avgöras efter en individuell prövning.
Två situationer framhålls när kommunerna bör höja nivån på det angivna
minimibeloppet. Den ena situationen gäller kost. Vägledning för denna beräkning bör vara Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnader för
olika åldersgrupper.
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Den andra situationen som framhålls är behov av medel för att möjliggöra
bosättning och familjebildning. En individuell prövning av nivån på tillägget måste alltid göras.
Beräkning av avgiftsunderlag
Vidare föreslås en reglering av avgiftsunderlaget genom att ange vilka inkomstslag som ska ingå (8 kap. 4 § SoL). När den enskildes förbehållsbelopp beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen med tillägg av vissa typer av ersättningar som är undantagna från beskattning i Sverige. Bostadsbidrag,
bostadstillägg och särskilt bostadstillägg ska anses som inkomst. Förmögenheten ska inte påverka avgiftsunderlagets storlek. Om omsorgstagaren är
gift ska makarnas samlade inkomster avgöra avgiftsunderlagets storlek. En
kommun får i sitt taxebeslut bestämma att inkomsten ska beräknas på ett
sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde. Barns inkomster ska inte räknas med i avgiftsunderlaget. Förslaget förslås träda ikraft den 1 januari
2003.
Om avgiften baseras på den enskildes betalningsförmåga ska avgiftsunderlaget beräknas på samma sätt som vid fastställande av förbehållsbeloppet.
Om den del av den enskildes medel som är disponibelt för avgiftsuttag inte
är tillräckligt stor för att täcka avgifterna följer det av regeln om förbehållsbelopp att kommunen måste sätta ner avgifterna. Avgifterna får sammantaget inte inkräkta på den enskildes förbehållsbelopp. Inom denna ram bestämmer varje kommun själv hur avgifterna ska sättas ned. (8 kap. 6 § SoL,
samt författningskommentar s. 57-58 propositionen).
Ändring av beslutad avgift
Förslaget innebär att avgiften för hemtjänst och dagverksamhet eller bostad
i sådant särskilt boende som inte omfattas av bestämmelserna i 12 kap. jordabalken (hyreslagen) ska ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats (8 kap. 9 § SoL).
Överklagande
Enskilda beslut i frågor som rör avgift, avgiftsändring samt beslut om beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och minimibelopp för hemtjänst
och dagverksamhet samt avgift för bostad i särskilt boende ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol genom förvaltningsbesvär (16 kap. 3
§ SoL). Idag finns endast möjlighet till laglighetsprövning.
Kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter kan även fortsättningsvis överklagas i form av en laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen..
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Ikraftträdande
Förslagen om högkostnadsskydd, förbehållsbelopp och överklagan förslås
träda i kraft 1 juli 2002. Förslaget om avgiftsunderlag förslås träda ikraft 1
januari 2003.
Ändringarna bör omfattas av övergångsbestämmelser. De nya bestämmelserna ska tillämpas på redan meddelade beslut i fråga om tid efter ikraftträdande. Överklagade beslut ska prövas i enlighet med paragrafens äldre lydelse då det avser tid före ikraftträdandet och i enlighet med den förslagna
lydelsen som avser tid därefter.
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10.3 Kommentarer och synpunkter på avgiftsförslag daterade
2001-05-10
Höjning av korttidsavgift från 50:- till 100:- per dag.
Dagens avgift är satt utifrån en ungefärlig matkostnad per månad.. Tanken
är att vi ska slippa inkomstpröva korttidsvistelser. Vid en höjning måste
inkomstuppgifter tas in. Många har redan idag hemtjänst vilket gör det hela
lättare.
Om 100:- per dag ska tas ut måste förbehållsbeloppet sänkas med en schablonberäknad matkostnad eftersom förbehållsbeloppet idag innehåller kostnader för mat, t ex konsumentverkets schablon för matkostnad för pensionärer. För de som redan har hemtjänst måste då två avgiftsberäkningar göras,
en för de dagar de har hemtjänst i månaden och en annan för de dagar de är
på kortidsplats. Det enklaste är då att ev hemtjänstavgift upphör i och med
att korttidsplats eller sjukhusvistelse eller annan frånvaro (t ex vistelse hos
anhörig) påbörjas. Istället räknas avgiften ut som en dagsavgift för hur
många dagar brukaren haft hemtjänst resp korttidsplats.
Konsekvenserna i Sofia Omfale är att systemet måste programmeras med
ytterligare ett förbehållsbelopp som inträder vid korttidsvistelse.
Hemtjänsttaxan
Det är inte hemtjänsttaxan som höjts med 20 % utan avgiftstaket i nivå 4.
Istället bör förslaget lyda: Hemtjänsttaxa tas ut med 100% av avgiftsutrymmet i de olika nivåerna. Avgiftstaket höjs på grund av beräknad kostnad
per hemtjänsttimme på 240:- Detta innebär följande tak:
Nivå
Avgiftstak

ETT 2-4 timmar
480:-

TVÅ 5-11 tim

TRE 12-24 tim

FYRA 25tim >

1200:-

2880:-

6000:-

(det är de lägre timantalet i varje nivå som styr taket)
Konsekvenser som väntas är fler krav på jämkning av hemtjänsttaxa. Det
går ej att beräkna vilken effekt en höjning får på kommunens intäkter då
varje hemtjänsttagare betalar allt från 0:- till taket i resp grupp. Endast ut-
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ifrån en simulering på verkligt underlag kan en uppskattning göras och även
då är det en ytterst osäker prognos.
Ett alternativ är att diskutera fler hemtjänstnivåer för att på det sättet försöka få in mer intäkter. Tyvärr har de brukare med mest hjälp också oftast
minst medel att betala för sig.
Hyreshöjning med 20%
Självklart ska hyran räknas om för de boenden där en standardförbättring
gjorts. Däremot anser avgiftsgruppen att ingen uppräkning bör ske för de
boenden där ingen förbättring gjorts eftersom hyran ursprungligen beräknades enligt kommunens självkostnad. För icke ombyggda fastigheter bör inte
självkostnaden ha kunnat öka utan snarare minska och då kan hyran ligga
kvar på nuvarande nivå.
Förbehållsbelopp i SÄBO
Idag gäller att den enskildes förbehållsbelopp uppgår till 30% av en normalpension (dvs ca 1411 kr per månad) och 20% av personens övriga inkomster. Istället för att begränsa förbehållsbeloppet till en fastställd summa
bör den uttryckas som en %-sats av t ex basbeloppet. Detta gör att årliga
uppräkningar/nedräkningar följer basbeloppets förändringar och man slipper fatta beslut om höjning/sänkning varje år i budgetberedningen.
Maximal avgift för SÄBO är idag 11 156:- En höjning med 20% skulle innebära 13 387:- (ni hade använt 1998 års högsta avgift)
Trygghetslarm
Om avgift för trygghetslarm ska tas ut oberoende av hemtjänst måste förbehållsbeloppet anpassas så att personen har tillräckliga medel för ett skäligt
leverne. Trygghetslarmsavgift ingår inte idag i förbehållsbeloppet. Genom
att göra detta förlorar kommunen pengar på de som inte har trygghetslarm.
Alternativet är att, precis som med korttidsplatser ha olika förbehållsbelopp
(se konsekvenser ovan).
Serviceavgift
Serviceavgifter är ett sätt att styra bort efterfrågan. Men kan vi ta ut en serviceavgift utan att pröva om den enskilde har tillräckliga ekonomiska resurser för en skälig levnadsstandard?
De ekonomiska förutsättningar som beskrivs i förslaget måste sättas till ett
visst belopp, te x priset för 1-2 timmars städning av städfirma.
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Förslaget måste läggas med en löpande övergång till de nya reglerna om
städning 1 ggn/månad eftersom det är olagligt att ändra beslutat bistånd
(rättsfall finns).
Konsekvenserna blir att bistånds- och avgiftshandläggare får mer arbete.
Det är också troligt att anhöriga (i de fall de finns) tar på sig ett större ansvar.
Beräkning av intäkter
Ingen i avgiftsgruppen tror på de redovisade siffrorna. Det går inte att göra
en enkel uppskattning av intäksökningar därför att varje förändring av taxan
får konsekvenser på andra delar av taxan eller förbehållsbelopp. De flesta
som har hemtjänst idag har låga inkomster och stort hjälpbehov. Effekterna
av en höjning är ytterst marginell.
En förändring av städ och tvätt till service innebär inte intäktsökningar för
kommunen men att hemtjänstpersonalen s arbetsuppgifter omfördelas till
andra områden.
Avgiftsgruppen, genom Eva Lundqvist

61

10.4 Kartläggning av städ- och tvättinsatser i ordinärt boende
Insats:

VVF inkl hemtj
hand.avd

Beviljad tid tim/mån, hemtjänst totalt: 8 266 tim/mån
Utförd faktisk tid tim/mån, hemtjänst 12 169 tim/mån
totalt:

Enbart städ tim/vecka:
Antal personer:
Städ tim/vecka
(har även andra insatser):
Antal personer:
Tvätt enbart tim/v:
Antal personer:
Tvätt tim/vecka (har även andra insatser):
Antal personer:
Totalt antal tim/ månad till städ och
tvätt:
Andel i % till städ och tvätt av faktisk
utförd tid till hemtjänst:
Kostnad för städ/tvätt/mån:
Kostnad städ/tvätt/år:

136 tim/v
120 personer
401 tim/vecka

579,000 kr
6,9 mkr

Jfr VVN:s förslag till besparing:
Kostnad städ enbart/år:

9,65 mkr
1,4 mkr

310 personer
14 tim/vecka
22 personer
122 tim/vecka
160 personer
2 692 tim/månad
ca 22 %
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Kommentarer:
Mätning 0105
Inklusive dubbelbemanning, resor
och delegerade
sjukvårdsinsatser.
Inventering 0109
Inventering 0109
Inventering 0109
Inventering 0109
Inventering
0109

10.5 Särskilda boenden i Gotlands kommun
Antal en- och tvåbäddsrum i SÄBO. Inom parantes anges antalet boende.

Särskilda boenden:
GNV
GSV
VVN
TOTALT12
Servicelägenheter och servicehus
GNV
GSV
VVN
TOTALT

Tvåbädds
Rum
(antal personer)

Enbädds
rum
saknar wc
och dusch

Enbädds
rum
egen
wc

Enbädds
rum
egen wc
och dusch

1 rum
trinett o
wc
och
dusch

4 (8) - 1 (4)
8 (16)
29 (58)
41 (82p) – 1
(4p)

61 (54)
50
83
194 (187)

54
45
70
169

25
8
28
61

16
47
74
137

1 rok

1 ½ rok

2 rok
eller
mer

15
31
139
185

10
18
16
44

14
60
83
157

12

I uppgifterna ingår de förändringar som sker under 2001 och 2002 med ex. Rekylen,
Vitkålen, Iliansgården och Stuxgården. Nuvarande korttidsboenden ingår ej.
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10.6 Hyresjämförelse mellan SÄBO
Hyresjämförelse mellan SÄBO i Gotlands kommun och AB Gotlandshems
lägenheter på samma ort.
Byggnadsår Månadshyra Byggnadsår lgh Snitthyra/ måSÄBO
enkelrum
Gotlandshem nad
Fårösund - Stux- 1968 (omb
3000 1968
2205
gården
1999-2002)
(1 rok 36 kvm)
Lärbro –
1955 (omb
2957 1971
2558
Forsagården
1984)
(1 rok 40 kvm)
Roma –
1957 (omb
2957 1959
1901
Klostergården
1977)
(1 rok 32 kvm)
Katthammarsvik - 1969
2957 1979
2040
Östersol
(1 rok 42 kvm)
Garda - Ekängen 1983
2957 1986
3376
(2 rok 57 kvm)
Burgsvik –
1957 (tillb
2957 1956
2086
Sudergården
1964 omb
(1 rok 43 kvm)
1997)
Hemse –
1970 (omb
3000 1977
2576
Iliansgården
2000 --)
(1 rok 48 kvm)
Klintehamn 1957 (omb
2957 1961
1979
Åvallegården
1995)
(81 rok 36 kvm)
Visby
- Gråbo
1973
2957 1969-71
2 677
(1 rok 38 kvm)
- Mariahemmet 1930 (omb
3000 1976
1873
1985)
(1 rokv 26 kvm)
- Korpen
1939 (omb
3000 1976
1873
1984, 2000)
(1 rokv 26 kvm)
- Göransgården 1963
2957 1945
3051
(1 rok 46 kvm)
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10.7 Administrativa kostnader för snöröjning
Tidsåtgången för handläggning av snöröjningsärenden beräknas enligt följande:
1. Biståndsutredning, bedömning, beslut och dokumentation
”Gamla” ärenden tidsåtgång
45 min/ärende
Nya ärenden tidsåtgång
2 tim/ärende
”Gamla” ärenden 4l3 x 45 min =
Nya ärenden 72 x 2 timmar=

310 timmar/period
144 timmar/period

Summa timmar

454 timmar

Beräknad kostnad 454 tim á 230 =

104 420 kr/period

2. Verkställighet, fakturakontroll, debitering och uppföljning*
Antal ärenden totalt: 485
Tidsåtgång i genomsnitt per ärende

4 tim/ärende

485 ärenden x 4 timmar =

1940 timmar/period

Beräknad kostnad för 1940 tim à 230 kr =

446 200 kr/period

SUMMA KOSTNADER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING OCH VERKSTÄLLIGHET
550 620 KR/PERIOD
* Verkställighet, fakturakontroll, debitering och uppföljning innehåller följande uppgifter:
- Uppföljning av föregående års snöröjningsbeslut om kunderna finns
kvar m m samt utskick av ansökningsblanketter.
- Förfrågningar skriftligt och muntligt till tidigare entreprenörer om
eventuell fortsatta kontrakt.
- Förhandlingar, prissättning och kontraktskrivning med t ex uppgifter om
typ av maskin, kapacitet, särskild utrustning m m.
- Söka nya entreprenörer och teckna kontrakt.
- Verkställighet av biståndsbeslut med utskick till kunder och entreprenörer.
- Fakturakontroll mot kontrakt och snöröjningslista för utförd snöröjning.
- Debitering av avgifter.
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10.8 Förslag till lagtext i proposition 2000/01:149
Lagtext
Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Härigenom föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453) dels att 8 kap. 2 § och 16 kap. 3
§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 8 kap. 3-9 §§,
av följande lydelse
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

8 kap.
2§
För familjerådgivning, hemtjänst, verksamhet för barn och ungdom enligt 5 kap.
1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av
behandlingskaraktär, sådant boende som
avses i 5 kap 5 § andra stycket eller 7 §
tredje stycket eller annan liknande social
tjänst får kommunen ta ut skäliga avgifter
enligt grunder som kommunen bestämmer.
Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.

För familjerådgivning, verksamhet för barn
och ungdom enligt 5 kap. 1 § som inte är
stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär, hemtjänst, degverksamhet, bostad i
sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5
§ andra stycket eller 7 § tredje stycket och
som inte omfattas av 12 kap. jordabalken
eller för annan liknande social tjänst får
kommunen ta ut skäliga avgifter enligt
grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.
I fråga om avgifter för hemtjänst, degverksamhet och bostad i särskilt boende finns
ytterligare bestämmelser i 3-9 §§
3§
Med prisbasbelopp avses i detta kapitel det
prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap.
6 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring.
4§
Med avgiftsunderlag avses den inkomst
som den enskilde kan antas komma att få
under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Inkomsten skall beräknas med tillämpning av
21 § första stycket 1-3 och 5 lagen (2001:
000) om bostadstillägg till pensionärer
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m.fl. Som inkomst skall även räknas särskilt bostadstillägg enligt 20 § samma lag
och bostadsbidrag enligt lagen (1993:737)
om bostadsbidrag. En kommun kan i sitt
taxebeslut bestämma att inkomsten skall
beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.
1 fråga om makar skall den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas
sammanlagda inkomster.
5§
Den enskildes avgifter får
1. för hemtjänst och dagverksamhet-, tillsammans med avgifter som avses i 26 §
tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), per månad uppgå till högst en
tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet,
2. för bostad i särskilt boende per månad
uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger
prisbasbeloppet.
[2 § andra stycket]

6§

Avgifter för hemtjänst får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje
stycket hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763), uppgå till så stort belopp att
den enskilde inte förbehålls tillräckliga
medel för sina personliga behov, boendekostnader och andra normala levnadskostnader. När avgifterna fastställs skall kommunen försäkra sig om att omsorgstagarens
make eller sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

Avgifterna enligt S § får inte uppgå till ett
så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och
andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). När avgifterna fastställs skall
kommunen dessutom försäkra sig om att
omsorgstagarens make eller sambo inte
drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på
den enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §.

7§
Kommunen skall bestämma den enskildes
förbehållsbelopp genom att beräkna den
enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett minimibelopp. Boendekostnaden skall beräknas för
sig och läggas till minimibeloppet. För
sådan boendekostnad som anges i 5 § skall
dock inget förbehåll göras.
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Minimibeloppet skall, om inte annat följer
av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en
tolftedel av
I. 1,294 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller
2. 1,084 gånger prisbasbeloppet för var
och en av sammanlevande makar och sambor.
Minimibeloppet enligt första stycket skall
täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel,
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.
8§
Kommunen skall höja minimibeloppet i
skälig omfattning om den enskilde på
grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre
belopp än det som anges i 7 § andra stycket.
Kommunen får minska minimibeloppet i
skälig omfattning om den enskilde inte har
en kostnad för en sådan post som anges i 7
§ tredje stycket därför att
1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst
och dagsverksamhet,
2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran
för bostad i särskilt boende, eller
3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.
9§
Kommunen skall ändra en avgift om något
förhållande som påverkar avgiftens storlek
har ändrats. Avgiften får ändras utan föregående underrättelse, om ändringen beror
på förändringar i prisbasbeloppet.
En ändring av avgiften skall gälla från och
med månaden efter den månad då anledning till ändring har uppkommit. En ändring av avgiften skall dock gälla från och
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med den månad under vilken de förhållanden har uppkommit som föranleder ändringen, om förhållandena avser hela den
månaden.

16 kap.
3§
Socialnämndens beslut får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol, om nämnden
har meddelat beslut i fråga om
- ansökan enligt 2 kap. 3 §,
- bistånd enligt 4 kap. 1 §,
- vägran eller nedsättning av fort
satt försörjningsstöd enligt 4 kap.
5 §,
- förbud eller begränsning enligt
5 kap. 2 §,
- medgivande enligt 6 kap. 6 §,
- återkallelse av medgivande enligt 6 kap.
13 §, - samtycke enligt 6 kap. 14 §, eller
- avgifter eller förbehållsbelopp
enligt 8 kap. 4-9 §§

Socialnämndens beslut får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol, om nämnden
har meddelat beslut i fråga om
- ansökan enligt 2 kap. 3 §,
- bistånd enligt 4 kap. 1 §,
- vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap.
5 §,
- förbud eller begränsning enligt
5 kap. 2 §,
- medgivande enligt 6 kap. 6 §
- återkallelse av medgivande en
ligt 6 kap. 13 §, eller
- samtycke enligt 6 kap. 14 §

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. En länsrätt eller kammarrätt får
dock förordna att dess beslut skall verkställas först sedan det har vunnit laga kraft.
______________________

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 8 kap. 4 § och i övrigt den 1
juli 2002.
2. I fråga om beslut enligt 8 kap. 2 § som meddelats före ikraftträdandet men som avser tid därefter skall de nya bestämmelserna tillämpas med avseende på tiden efter
ikraftträdandet.
3. Ett överklagande av ett beslut enligt 8 kap. 2 § som fattats före den 1 juli 2002 skall
prövas enligt paragrafens äldre lydelse i den del det avser tid före ikraftträdandet. För
den del av beslutet som avser tid efter ikraftträdandet skall prövningen göras enligt de
nya bestämmelserna.
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1
2001-05-14

Visby vårdnämnd

Visby Vårdförvaltning

Riktlinjer och avgifter för hemtjänst och särskilt boende för äldre- och
handikappomsorgen på Gotland
Regler, beräkningsgrunder och avgifter är beslutade i Kommunfullmäktige 1997
12 15 och gäller sedan 1998 01 01.
En omarbetning är initierad och skall genomföras gemensamt av vårdförvaltningarna/vårdnämnderna.
I det ekonomiska läge som Gotlands kommun, och framförallt vårdnämnderna,
befinner sig i så är det dock nödvändigt att så tidigt som möjligt genomföra vissa
förändringar. De förändringar som föreslås innebär höjningar av avgifter och
hyror, annan beräkning av förbehållsbelopp och utnyttjande av avgiftsutrymmet
samt ändringar i riktlinjerna för serviceuppgifter. Förändringarna innebär ökade
intäkter (Se bilaga 1, Intäkter) och kan dessutom innebära minskad efterfrågan på
tjänsterna. (För jämförelse med andra kommuner se bilaga 2, Jämförelse). Redan
beviljade insatser ändras inte annat än i samband med omprövning av biståndsbeslut. Avgifter kan ändras så snart kommunfullmäktige så beslutar. Förutom de
föreslagna förändringarna nedan så gäller tills vidare de tidigare reglerna.
Rätten till hjälp regleras i socialtjänstlagen och kallas där för bistånd. Lagen säger
att biståndet skall tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Man har inte rätt till hjälp om
behovet kan tillgodoses på annat sätt.
Visby vårdnämnd föreslår Kommunfullmäktige besluta att;
♦ Avgift för korttidsplats höjs från 50 kronor per dag till 100 kronor per dag
oavsett ålder. Avgift för hemtjänst upphör vid inläggning på korttidsplats.
♦ Höjning av avgiftstaket för hemtjänst med 20%.
♦ Ingen procentuell begränsning av avgiftsutrymmet medges.

Postadress
Box 1283, 621 23 Visby

Besöksadress:
Bredgatan 2, Visby

Tfn växel: 0498 - 268000
Telefax 0498-203556

2
Omsorgsnivå
per månad

1= 1-4 tim. 2= 5-12 tim.

Avgiftstak, kr

480

1440

3= 12-24 tim.

1920

4= 25tim. >

6000

♦ Trygghetslarm.
Avgift för trygghetslarm oberoende av om personen har hemtjänst.
♦ Hyreshöjning 20%.
Hyreshöjningen gäller för särskilda boenden förutom där individuella hyreskontrakt finns. Höjningen kan särskilt motiveras av den modernisering som skett av
vissa boenden utan att det påverkat kostnaden för den enskilde. Den modernisering
av särskilda boenden som inletts kommer att fortgå och i samband med inflyttning
i dessa kommer individuella kontrakt till självkostnadspris att förhandlas fram.
♦ Hyra särskilt boende:
1-bäddsrum 3.600 kronor per månad.
2-bäddsrum 2.707 kronor per månad.
♦ Förbehållsbeloppet skall gälla som enda garanterad miniminivå, utan procentuella begränsningar, för vad den enskilde får behålla för personliga behov.
♦ Förbehållsbelopp för personer under 65 år är lägst 1.875 kronor per månad.
♦ För 65 år och äldre 1.411 kronor per månad. En procentuell koppling till
exempelvis basbeloppet innebär att förändringar kan ske fortlöpande utan beslut i kommunfullmäktige. Ett förslag skall arbetas fram i samband med översynen av samtliga avgifter.
♦ Maximal avgift för boende höjs med 20% till 13.387 kronor.
♦ Serviceåtagande
Städ och tvätt skall betraktas som service och beviljas endast som bistånd då
medicinska skäl föreligger eller då sanitär olägenhet uppstår.
Om behov av hjälp med städ och/ eller tvätt finns så görs en ekonomisk prövning.
Bedöms det att det finns ekonomiska förutsättningar hänvisar vi till kontakt med
företag för utförandet. I de fall ekonomiska förutsättningar inte finns att själv
bekosta tjänsten och biståndsprövningen visat på behov enligt ovan så skall
hemtjänsten tillse att städning/tvätt utförs antingen i egen regi eller av annan
utförare.
Utförandet sker i normalfallet en (1) gång per månad och för städning gäller
samma begränsning av ytan (2 R o K) som tidigare.
♦ Snöröjning utföres ej.

3
Pensionärer och handikappade kan vid behov erhålla hjälp med snöröjning.
Kommunens insatser skall vara ett komplement till egna lösningar. I normalfall
klaras snöröjning av pensionären själv, vänner, grannar, hemmavarande barn o.s.v.
Avgift uttages med 20 kr/gång, dock högst 200 kr/månad.
Att snöröjning ej beviljas som bistånd ger inte så stora ekonomiska vinster under
en normal vinter. Dock kan en sådan besparing för den enskilde pensionären
betyda stora svårigheter i fråga om att lösa problemet med snöröjning/snöskottning, så att han/hon själv kan ta sig fram samt hemtjänst, distriktssköterska post m.m.
Vårdnämnden beslutade 1997-06-26, § 88, föreslå att snöröjning borttages som
bistånd inom äldreomsorgen. Besparingen medgavs inte av Kommunfällmäktige.
Nämndens kostnader för snöröjning varierar kraftigt. En snörik vinter kan innebära
att kostnaderna överstiger budget i stor omfattning.
Vårdnämndernas budget för snöröjning uppgår till 108.000 kr, utfallet för 2000
uppgick till 46.765 kr, 433 personer hade 2001-04-01 beslut om snöröjning.
Vad som inte framkommer i en ekonomisk redovisning är den administrativa tid
som åtgår för att kontraktera snöröjare, beställa rätt skopstorlek samt hålla ordning
på vilka som beställer snöröjare samt administrera betalning till snöröjare. Den
som handlägger verkställigheten bedömer ofta att man saknar kompetens för att
avgöra typ av maskin för aktuellt uppdrag. Den tid som åtgår till detta skulle
kunna nyttjas till betydligt mer angelägna uppgifter. I många norrlandskommuner
har snöröjning borttagits som bistånd.

VISBY VÅRDFÖRVALTNING

Mats-Ola Rödén
Förvaltningschef

Bilaga 2

Jämfö relse ko stnader 1999 Källa "Vad kostar verk samh eten i Din kommun? Bokslut 1999"
Svenska kommunförbundet, Statistiska centralbyrån .
Äldre och funktionshindrade
Bruttokostn/inv
Gotland
Riket
Landsbygd
Medelstora
sätder
Västerås
Motala
Linköping
Hälsingborg
Danderyd

Avgiftsfiansiering i %

IFO
Bruttokostnad/inv

10 583
10.218
11.589
11.247

8.2
7.8
8.7
8.6

2.579
2.707
1.631
2.088

7.661
9.756
8.338
8.352
10.151

3.5
9.5
12.1
9.3
11.1

3.127
3.021
3.039
3.710
897

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Gotlands Södra Vårdnämnd

27 juni 2001

GSV § 47
Förslag till åtgärder för att begränsa vårdnämndens
underskott
• Dnr VN 2001/0126-04 och VN 2000/0060-04
• GSV/Au-A § 31, 2001-05-15 och GSV/Au-A § 33, 2001-06-13

Bilaga: Förslag

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet har tidigare behandlat förslag till åtgärder för att begränsa
vårdnämndens underskott. Vid sammanträde 2001-05-15 beslutade arbetsutskottet att föreslå vårdnämnden att överlämna förvaltningens förslag till åtgärder
förutom förslaget om hyreshöjning för särskilda boenden, se § Gsv/Au-A
§ 31/2001. Arbetsutskottet korrigerade sitt förslag till vårdnämnden vid
sammanträde 2001-06-13 att även innehålla förslaget om hyreshöjning,
Gsv/Au-A § 33/2001.
Som förslag till åtgärder för att reducera vårdnämndens underskott föreslår
förvaltningen följande:
Förslag till riktlinjer och avgifter för hemtjänst och särskilt boende för äldreoch handikappomsorgen på Gotland.
De förändringar som föreslås innebär höjningar av avgifter och hyror, annan
beräkning av förbehållsbelopp och utnyttjande av avgiftsutrymmet samt
ändringar i riktlinjerna för serviceuppgifter. Förändringarna innebär ökade
intäkter och kan dessutom innebära minskad efterfrågan på tjänsterna. Redan
beviljade insatser ändras inte annat än i samband med omprövning av biståndsbeslut. Avgifter kan ändras så snart kommunfullmäktige så beslutar. Förutom
de föreslagna förändringarna nedan så gäller tills vidare de tidigare reglerna.
Rätten till hjälp regleras i socialtjänstlagen och kallas där för bistånd. Lagen
säger att biståndet skall tillförsäkra en skälig levnadsnivå. Man har inte rätt till
hjälp om behovet kan tillgodoses på annat sätt.
Förvaltningens förslag (enligt föreliggande tjänsteutlåtande) är att
vårdnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

justerare

Avgift för korttidsplats höjs från 50 kronor per dag till 100 kronor per
dag oavsett ålder.
Höjning av avgiftstaket genomförs
Ingen procentuell begränsning i avgiftsutrymmet medges
Förändrad hemtjänsttaxa (enligt föreliggande förslag)
Avgift för trygghetslarm tas ut oberoende av om personen har hemtjänst.
Förbehållsbeloppet skall gälla som garanterad miniminivå, utan
procentuella begränsningar, för vad den enskilde får behålla för
personliga behov.
Utdragsbestyrkande

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Gotlands Södra Vårdnämnd

27 juni 2001

Forts GSV § 47

7.
8.

9.

Maximal avgift för boende höjs till 13 387 kronor.
Serviceåtaganden: Städ och tvätt skall betraktas som service och beviljas
endast som bistånd då medicinska skäl föreligger eller då sanitär
olägenhet uppstår.
Snöröjning utföres ej.

Hyreshöjning
I förvaltningens förslag som avser hyreshöjning föreslås en hyreshöjning
gälla för särskilda boenden förutom där individuella hyreskontrakt finns.
Höjningen kan särskilt motiveras av den modernisering som skett av vissa
boenden utan att det påverkat kostnaden för den enskilde. Den modernisering
av särskilda boenden som inletts kommer att fortgå och i samband med
inflyttning i dessa kommer individuella kontrakt till självkostnadspris att
förhandlas fram.
Om kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beräknar förvaltningen att
vårdnämndens kostnader på sikt kan minska med ca 8-9 Mnkr på helårsbasis.

Arbetsutskottets förslag till vårdnämnden

Förvaltningens förslag till åtgärder överlämnas till kommunstyrelsen som
vårdnämndens förslag till åtgärder för att reducera vårdnämndens underskott.

Sammanträdet ajourneras för överläggning i partigrupper.

Yrkanden:
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lars Wetterlund yrkar bifall till punkt 1, 2 och 7 och avslag till de övriga
punkterna i arbetsutskottets förslag med instämmande från Harrieth Lihnell.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att majoritet
funnits för ordförandens yrkande.
Efter begäran om votering, godkänner vårdnämnden följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till ordförandens yrkande.
Nej-röst för bifall till Wetterlunds yrkande.

justerare

Utdragsbestyrkande

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Gotlands Södra Vårdnämnd

27 juni 2001

Forts GSV § 47

Med 5 ja-röster för ordförandens yrkande mot 4 nej-röster för Wetterlunds
yrkande, antar vårdnämnden ordförandens yrkande.
Följande ledamöter röstade ja: Bror Lindahl, Sture Lindqvist, Ivan Anderzon, Irving Lövgren
och Kristina Östre.
Följande ledamöter röstade nej: Per-Erik Neogard, Harrieth Lihnell, Eivor Rieém och Lars
Wetterlund.

Vårdnämndens beslut
Förvaltningens förslag till åtgärder överlämnas till kommunstyrelsen som
vårdnämndens förslag till åtgärder för att reducera vårdnämndens underskott.

___
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen
Göran Lindbom
Vvn och Gnv f k

justerare

Utdragsbestyrkande

2001-05-14
Gotlands södra
vårdförvaltning

Bilaga 1

Intäkter

! Korttidsplatser +50 kronor x 21 platser x 365 dagar =
+ 383 250 kronor
! Hemtjänstaxan + 20% = + 440 000 kronor
! Hyresförändring + 20% = cirka 500 kronor x 166 boende x 12
mån. = + 996 000 kronor
! Serviceåtagande 25% av hemtjänst = städ/tvätt. Prognos 29,0 mkr
= + 7,25 mkr

GOTLANDS KOMMUN
Gotlands norra vårdnämnd

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2001-06-13

GNV § 48 Av kommunstyrelsen begärd månadsuppföljning
för att reducera budgetöverskridandet; avgiftsförslag inom
äldreomsorgen
•
•
•

VN 2001/0106-83
GNV/AU 2001-06-05 § 27
GNV/AU 2001-06-13 § 36

! Arbetsutskottet 2001-06-05
Med anledning av kommunstyrelsens direktiv att reducera budgetöverskridandet föreligger
•

förvaltningschefens förslag till "Riktlinjer och avgifter för hemtjänst och
särskilt boende för äldre- och handikappomsorgen på Gotland". Förslaget
är framtaget tillsammans med cheferna för övriga vårdförvaltningar,

•

minnesanteckningar förda vid sammanträde med GNV´s arbetsutskott
21 maj 2001, samt

•

inkommen skrivelse från det borgerliga blocket med anhållan om förtydligande av ovanstående förslag.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT
Ärendet återremitteras för kompletterande uppgifter.
___
! Arbetsutskottet 2001-06-13
Vid dagens sammanträde föreligger framtagen konsekvensbeskrivning samt
arbetsutskottets förslag till åtgärder för att reducera budgetöverskridandet.
ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL VÅRDNÄMNDEN
•

anta förvaltningschefens förslag gällande hyreshöjningar med 20 % för
särskilda boenden, där boendestandarden motsvarar dagens krav, samt

•

i övrigt avslå förvaltningschefens förslag, då förslaget som föreligger ej
kommer att få den besparingseffekt som åstundas när det nya förslaget om
maxtaxa inom äldreomsorgen kommer att införas.

Följande åtgärder föreslås
•

att nya utlandsprojekt inte skall tillåtas så länge rådande arbetssituation
gäller,
GNV § 48 forts

1

GOTLANDS KOMMUN
Gotlands norra vårdnämnd

2
2001-06-13

•

att en controllertjänster inrättas (eventuellt gemensam för de tre vårdförvaltningarna) för att därigenom kontinuerligt kunna granska och se över följande
punkter
- arbetsledning för att kunna stödja, kvalitetssäkra och stärka förvaltningens arbete i sin helhet
- samordning och översyn av timmar i de särskilda boendena
- problematiken med kort- och långtidssjukskrivningar
- lokalbestånd och hyror, exempelvis kontorshyror, Rapphönan m fl
- vardagsbesparingar (gällande datorer, leasingbilar kontra egna bilar,
resor och utbildningar mm)
- biståndsbedömarnas arbetssituation och rutiner

VÅRDNÄMNDENS BESLUT
Vårdnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutet meddelas
Ks + förvch förslag med konsekvensbeskrivning
Förvaltningschefen
Ekonomichefen
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2001-05-16

Gotlands norra
vårdförvaltning
Bilaga 1

Intäkter
Korttidsplatser +50 kronor x 15 platser x 365 dagar =
+ 232.687 kronor ( beräknat med 85% beläggnings
grad)

Avgiftstak hemtjänst + 20% = 0,6 mkr

Hyresförändring + 20% = cirka 500 kronor x 112
boende x 12 mån. =+570.000kronor( beräknat med
95% beläggningsgrad)

Serviceåtagande 25% av hemtjänst = städ/tvätt. Pro
gnos 18 mkr = +4,5 mkr

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

GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd

2001-06-27

VVN § 89

Dnr VN2001/0230 83

VVN/AU § 291

Utvecklingen beträffande hyreshöjningar i äldreboenden
Det beslut om hyror i äldreboenden som fattades av kommunfullmäktige år 1993
har omräknats till dagens siffror, vilket visar att en hyreshöjning med 20 % inte
kan anses oskäligt.
Förvaltningen får i uppdrag att förtydliga de redovisade beräkningarna samt ge
några exempel på vad höjningen kan innebära för den enskilde innan beslut i
nämnden.
_____
Ekonomichef Anne-Marie Brinkborg redovisar olika exempel på beräkning av
avgift för den enskilde vid en hyreshöjning med 20 % med utgångspunkt från att
förbehållsbeloppet sänks till miniminivå.
Ledamoten Christer Engelhardt anser att beslut om avgiftshöjning behöver lyftas
till kommunfullmäktige även om vårdnämnderna har rätt att besluta själva.
VÅRDNÄMNDENS BESLUT
Vårdnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om
en hyreshöjning med 20 % samt en sänkning av förbehållsbeloppet till
miniminivå.
_____

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen

1

GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd

2001-05-14

VVN § 69
Forts från § 67

Av kommunstyrelsen begärd månadsuppföljning
Ledamoten Christer Engelhardt ställer fråga vilka konsekvenser som kan uppstå
vid en höjning av hyror vid särskilda boenden i de fall individuella kontrakt ej
föreligger samt anser att ärendet skall behandlas i vederbörlig ordning i
arbetsutskott och nämnd och att ett underlag härför tas fram. Vidare vill Christer
Engelhardt liksom ledamoten Margareta Benneck poängtera att förvaltningen
arbetar med förslag till åtgärder för reducering av budgetunderskottet inom alla
verksamheter. Christer Engelhardt önskar också få utrett om det finns möjlighet
att avgiftsbelägga insatser i andra verksamheter.
Ordförande Per-Anders Croon anser det nödvändigt att en hyreshöjning sker
gemensamt i hela kommunen i samarbete med Gotlands norra och södra
vårdnämnder och med inriktningen att höjning träder i kraft 1 september 2001
samt att man undersöker möjligheten till restriktivitet vad gäller kvarboende inom
äldreomsorgen. Per-Anders Croon anser att kommunen centralt skall arbeta vidare
med de åtgärder som överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Ledamoten Bodil Rosengren föreslår att konsekvensbeskrivningar på besparingsförslagen tas fram.
Förvaltningschef Mats-Ola Rödén avser att komplettera ärendet till sammanträdet
i juni med ett underlag som visar kostnadsutvecklingen från senaste höjning till i
dag för att visa hur kommunens kostnader stigit i förhållande till höjningen av
hyror.
Ordföranden föreslår att förvaltningens förslag överlämnas till kommunstyrelsen
som nämndens förslag.
Ledamoten Christer Engelhardt med instämmande av ledamoten Bodil Rosengren
föreslår att som en åtgärd för att komma till stånd med budgetunderskottet arbetar
Visby vårdnämnd tillsammans med övriga vårdnämnder med att se över avgifter
och riktlinjer inom bl.a. äldreomsorg och handikappomsorg samt att handling i
ärendet som utdelats vid sammanträdet medföljer som bilaga till
kommunstyrelsen.
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.

GOTLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Visby vårdnämnd

2001-05-14

Forts VVN § 69
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
Förvaltningens förslag redovisas till kommunstyrelsen som nämndens förslag till
reduceringar av budgetöverskridandet.
_____

Protokollsutdrag:
Ledningskontoret
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Mats-Ola Rödén
Ekonomichef Anne-Marie Brinkborg
Chef äldreomsorg Inger Öberg

2001-05-14

Visby Vårdförvaltning
Bilaga 1

Intäkter
Korttidsplatser +50 kronor x 25 platser x 365 dagar =
+ 456.250 kronor

Avgiftstak hemtjänst + 20% = 0,6 mkr

Hyresförändring + 20% = cirka 500 kronor x 263
boende x 12 mån. =+1.578 mkr
Serviceåtagande 25% av hemtjänst = städ/tvätt. Pro
gnos 38,6 mkr = +9,65 mkr

2001-06-05
Gotlands norra
vårdförvaltning
Vårdnämnden

Konsekvensbeskrivning för avgiftsförslag inom äldreomsorgen
Med anledning av det fax som skickats till förvaltningschefen, från den borgerliga gruppen,
har jag satt i uppgift att beskriva de konsekvenser som vårdchefernas föreslagna
besparingar kan få- utifrån befintliga mål {målen redovisas i bilaga).
Beskrivningen nedan belyser konsekvenserna utifrån förslaget dels för den enskilda och dels
för förvaltningsadministrationen. Beskrivningen redovisar också till viss del vilka
beräkningsgrunder som använts. Detta gäller dock ej i fallet med höjning av hemtjänsttaxan.
1.

Höjning av korttidsavgift från 50:- till 100:- per dag.

Den enskilda
Korttidsplatsavgiften prövas inte automatiskt idag mot förbehållsbeloppet utan görs först om
jämkning begärs. Det är möjligt att fler kan komma att begära jämkning av
korttidsplatsavgiften då den kan uppgå till 3000:- i månaden.
För de som har växelvård (men inte hemtjänst) innebär förslaget en fördubbling av
nuvarande kostnader.
Administration
För de som redan har hemtjänst måste två avgiftsberäkningar göras, en för de dagar de har
hemtjänst i månaden och en annan för de dagar de är på kortidsplats. Ett ökat antal begäran
om jämkningar kan antas.
För de personer som inte har hemtjänst måste inkomstuppgifter begäras in. Detta gäller t ex
de som får beslut på växelvård.
Ekonomi
Beräkningarna för GNVF är gjorda utifrån en beläggning på högst 85% på korttidsplatserna
sant att höjningen av avgiften från 50:- till 100:- inte innebär ett ökat antal
jämkningsärenden.

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
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2.

Hemtjänsttaxan, höjning av tak med 20% samt uttag av avgift motsvarande
100% av avgiftsutrymmet.

Den enskilde
Eftersom hela avgiftsutrymmet kommer att tas ut i hemtjänstavgift är det rimligt anta att
många får en höjd avgift. Konsekvenser som väntas är fler krav på jämkning av
hemtjänsttaxan.
Administration
Ett ökat antal ärenden med begäran om jämkningar kan väntas. Detta gäller särskilt i de fall
personen har hemtjänst kombinerat med annan tjänst som t ex varuhemsändning,
snöröjning eller trygghetslarm. Avgiftssystemet, Sofia Omfale måste programmeras om för
att hantera den nya taxan.
Ekonomi
Det är svårt att beräkna vilken effekt en höjning får på kommunens intäkter då varje
hemtjänsttagare betalar allt från 0:till taket i resp grupp. Endast utifrån en simulering på
verkligt underlag kan en grov uppskattning göras och även då är det en ytterst osäker
prognos eftersom en sådan beräkning endast gäller för en given situation. Simulering av
intäktseffekter är både tidskrävande och kostsamt.
3.

Hyreshöjning med 20% samt förbehållsbelopp i SÄBO

Den enskilde
En hyreshöjning innebär att mindre medel återstår för att betala omvårdnaden. Eftersom
förbehållsbeloppet sänks till samma belopp för alla, oavsett inkomst, kommer den enskilde,
som har mer än bara folkpension och pensionstillskott, få avgiften höjd. För de som redan
idag enbart har lägsta förbehållsbelopp kvar innebär förslaget ingen förändring, bara en
omfördelning av avgift från omsorg till hyra. Har personen inte BTP innebär det att
omsorgsavgiften blir 0:-och att även hyran måste jämkas.1
Administration
En omställning måste göras av äldreomsorgens avgiftssystem Sofia Omfale för att kunna
göra avgiftsberäkningar enligt ett enda förbehållsbelopp.

_________________
1

Lägsta pension = 4 702:-. En hyra på 3 600:- och ett förbehållsbelopp på 1 411:- blir 5 011:-, vilket innebär att
hyran måste jämkas med 309:-

2

Ekonomi
Beräkningarna för GNVF är gjorda utifrån en beläggning på högst 95% på de fasta platserna
samt att hyreshöjningen inte innebär ett ökat antal jämkningsärenden.
Intäkterna totalt sett på SÄBO kanske inte kommer att öka i någon större utsträckning då
ökad hyra innebär sänkt omsorgsavgift, alla andra faktorer lika. En viss intäktsökning totalt
sett kan väntas som följd av att förbehållsbeloppet sänks. Det är däremot svårt att beräkna
vilken effekten kan bli utan att göra en simulering.
4.

Trygghetslarm

Den enskilde
Att avgift för trygghetslarm tas ut oberoende av om den enskilde också har hemtjänst innebär
bara en förändring för de som har pengar kvar sedan hemtjänstavgift betalats. Störst
påverkan får förslaget för de som har hög inkomst.
Administration
Ett ökat antal ärenden med begäran om jämkningar kan väntas
Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser är beräknade för vårdförvaltningarna. Förslaget att ta ut
trygghetslarmsavgift förutom hemtjänstavgift innebär marginellt ökade intäkter för
kommunen eftersom endast ett fåtal kommer att kunna betala de högre avgifterna.
5.

Serviceavgift

Den enskilde
Beslut om städ/tvätt kan komma att avslås p g a ekonomiska förutsättningar att betala för detta
på annat håll. Den enskilde får då själv kontakta städfirma för att få tjänsten utförd.
Administration
De ekonomiska förutsättningar som beskrivs i förslaget måste sättas till ett visst belopp, te
x priset för 1-2 timmars städning av städfirma, för att en bedömning om kommunen ska
utföra tjänsten eller inte ska kunna göras. Det innebär att handläggarna måste begära in
inkomstuppgifter och att en fiktiv beräkning måste göras i varje enskilt fall för att fastställa
om kommunen ska utföra uppgiften eller om den enskilde har råd att betala för tjänsten på
annat håll.
Förslaget måste läggas med en löpande övergång till de nya reglerna om städning 1
ggn/månad eftersom det är olagligt att ändra beslutat bistånd (rättsfall finns).

3

Ekonomi
En förändring av städ och tvätt till service bör innebära minskade arbetsuppgifter för
hemtjänstpersonalen. Då kommunens utbud minskar bör också personalen kunna minskas.
Beräknade uträkningar för GNVF bygger på att städ/tvätt utgör 25% av hemtjänstens
kostnader på norra Gotland. Hemtjänstens kostnader för GNVF har prognosticeras till ett
utfall på l8 Mkr för 2001 (därav beräknad besparing på 4,5 Mkr). Det är dock inte rimligt att
anta att alla som idag har städ/tvätt ska kunna betala för dessa tjänster på annat håll eftersom
taxan höjs och förbehållsbeloppet förblir detsamma.
Erfarenheter från andra kommuner visar att när förändringar i avgifter och utbud görs
minskar efterfrågan av tjänsterna.

Eva Lundqvist
Ekonomichef
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Bilaga
Inriktningsmål - mål för år 2000 - 2001, GNVF
Övergripande mål.
•
•
•
•
•

Vårdnämndens verksamhet skall bygga på respekt för människors
självbestämmande och integritet
Insatserna ska främja ett aktivt, meningsfullt och tryggt liv samt
utformas så att den enskildes resurser tillvaratas och utvecklas
Insatserna skall präglas av en helhetssyn på individens och familjens
situation
I det förebyggande arbetet ska riktade insatser prioriteras
Rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer
ska prioriteras och främst syfta till att ge barnen/ungdomarna
möjlighet till en trygg uppväxt och positiv utveckling.

Inriktningsmål - Äldreomsorg
Insatserna ska inriktas på att den enskilde:
• Ges möjlighet att leva och bo självständigt.
• Ges förutsättningar för en meningsfull och aktiv tillvaro i gemenskap med andra.
• Erbjuds mångfald och god kvalitet i boende, service och omsorg utifrån det egna
behovet.
• Ska kunna att bo kvar i det egna boendet så länge han/hon själv vill och det är
möjligt. I vissa fall kan, efter överenskommelse, inflyttning till särskilt boende
bli
nödvändig.
• Verksamheten ska upprätthålla och säkra kvalitén enligt antagna riktlinjer för
vård i livets slutskede (GNV §9, 1999).
Effektmål 2001 - Äldreomsorg
•

Vårdtagaren skall ha en till två kontaktpersoner. De mest krävande vårdtagarna
skall ej behöva möta fler än 30 vårdbiträden/undersköterskor under en två
månaders period.
• Senast en vecka efter att bistånd begärts skall utredning vara påbörjad
för mins 90 % av de sökande.
• Äldreomsorgsplanen skall revideras varje år f o m 2001 i enlighet med
förbättringsplanen
• I genomsnitt 70% av vård och omsorgspersonalens arbetstid ska utgöras av
omvårdnadsarbete hos den enskilde.
• Handledning och stöd skall, vid behov, ges till Personliga assistenter enligt
LSS
och SOL. Uppföljning av dokumentation ska ske en gång per år.
• Dagverksamheter skall finnas i Fårösund, Lärbro, Slite, Roma och
Katthammarsvik.
• Antalet korttidsplatser ska öka från nuvarande 13 till 20 st under en
treårsperiod. Målet är att bedriva korttidsplatserna i en samlad enhet.

Jämförelse mellan nuvarande regler och föreslagna regler.
Nuvarande regler
Förvaltningschefernas
förslag
Avgift korttidsplats: 50:-/dag
Avgift korttidsplats: 100:-/dag
Förbehållsbelopp SABO: 30% av
lägsta pension + 20% av andra
inkomster.
Förbehållsbelopp för personer under
65 år: lägst 1 875:Maxavgift SABO: Ålderdomshem,
11 156:-/mån. Sjukhem 11 231:/mån'
Trygghetslarm: 200:-/mån. Ingen
avgift vid hemtjänst.
Hemtjänsttaxa:
Nuvarande regler:
Omsorgsnivå,
timmar/månad

1
2-5 timmar

Förbehåfsbelopp SABO: 30% av
lägsta pension.
Förbehållsbelopp för personer under
65 år: lägst 1 875:Maxavgift SABO: 13 387:-/mån

Trygghetslarm: 200:- oavsett om
andra tjänster fas.

2
6-12 timma

3
13-24
timmar
45%

4
25 timmar-w

% av
25%
35%
60%
avgiftsutrymme
Avgiftstak, kr
400
1 v200
1 600*
5 000
*) Beloppet borde vara 2 600 för att stämma överens med de övriga. Personligen
tror jag att
det är en felskrivning som olyckligtvis blivit beslutad.
Nytt förslag:
Omsorgsnivå,
timmar/månad
% av
avgiftsutrymme
Avgiftstak, kr

1
2
1-4 timmar 5-11 timma
100%

100%

3
12-24
timmar
100%

480

1440

1920

4
25 timmar-w

6000

100%

Hyra i SÄBO
Dagens regler:
Antal boende per rum
1
2
3
4

Hyra sjukhem, kr
3 000
2 371
1 874
1 481

_______________________
1
Innehåller en sjukvårdavgift på 75:-/mån.

Hyra Ålderdomshem, kr
2 957
2 256

Nytt förslag:
Antal boende per rum
1
2
3
4

Hyra sjukhem, kr
3 600
2 707 (+14%)
-

Hyra Ålderdomshem, kr
3 600 (+22%)
2 707
-

Hemtjänsttagare utan avgift
I dag är, på norra Gotland, 36 personer över 65 år samt 2 under 65 år nollade.,
dvs de betalar ingen hemtjänstavgift. Totalt antal hemtjänsttagare i
maj = 3 3 6 st.

Eva Lundqvist
Ekonomichef

Rute 01 05 22

Gotlands norra vårdförvaltning
Förvaltningschef Ann Bögniel
Kommentarer angående det så kallade besparingsförslaget ".Riktlinjer och avgifter för
hemtjänst och särskilt boende för äldre- och handikappsomsorgen på Gotland"
Underlaget saknar kostnadsberäkningar och konsekvensbeskrivningar utifrån befintliga mål
vilket gör det omöjligt att se effekten av föreslagna besparingar.
V i önskar således förtydliganden kring samtliga föreslagna åtgärder.
Visby vårdnämnd har fattat beslut kring föreslagna besparingar på ett underlag som ej
överensstämmer med Gotlands norra vårdförvaltnings underlag. Olikheterna finris i underlaget
gällande omsorgsnivå och avgifter, vilket ter sig orimligt i en och samma
kommun. Vad gäller de prognostiserade 18 mkr önskar vi ett förtydligande då det är svårt att
utläsa varifrån de kommit.

Inga-Lill Ringbom

Sivert Larsson

Birgitta Eriksson

GOTLANDS KOMMUN
Gotlands norra vårdförvaltning

MINNESANTECKNINGAR
Sammanträdesdatum
2001-05-21

Minnesanteckningar förda vid Sammanträde med Gotlands norra vårdnämnds
arbetsutskott 21 maj 2001 mellan kl 10.15-12.00.
Närvarande:

Inga-Till Ringbom
Sivert Larsson
Birgitta Eriksson
Leif Andreasson, ordförande
Margareta Smedberg
Ann Bögniel, förvaltningschef

Ärende: Besparingsförslag
Diskuterades utsänt förslag till riktlinjer och avgifter för hemtjänst och sär
skilt boende för äldre- och handikappomsorgen på Gotland.

Ärendet diskuteras vidare vid arbetsutskottets ordinarie sammanträde 5 juni.
-----Leif Andreasson framförde s-gruppens förslag att inga nya utlandsprojekt s
kulle startas samt att åtgärder skulle vidtagas för att minska sjukfrånvaron.

Vid minnesanteckningarna
Siw Wahlgren
Nämndsekreterare

2001:85

Sektionen för äldreomsorg och sjukvård
Irene Lindström
Marcus Holmberg

2001-07-09

Kommunstyrelsen
Ekonomi/Finans
Äldreomsorg
Omsorg/Handikapp

Lagrådsremiss om förslag till avgifter inom äldre- och
handikappomsorg
Regeringen skickade den 8 juni ett förslag till avgifter inom äldre- och handikappomsorg på remiss till lagrådet. Lagrådets yttrade sig över detta 2001-0615. Socialdepartementet håller nu på att utarbeta en proposition om avgifter
inom äldre- och handikappomsorgen som kommer att läggas fram för riksdagen inom kort. Propositionen kommer därefter att behandlas av riksdagen
under hösten 2001.
Det som vi informerar om här är alltså inte det slutliga förslaget. Vi har ändå
valt att informera om det eftersom kommunerna nu arbetar med budgeten
för 2002. I lagrådsremissen föreslås att ett högkostnadsskydd och ett nationellt fastställt förbehållsbelopp för äldre- och handikappsomsorgen som träder i kraft senast den 1 juli 2002. Den första januari 2003 införs också regler
för beräkning av avgiftsunderlaget.
Lagrådsremissen och lagrådets yttrande kan beställas hos registratorn på
socialdepartementer. Propositionen kommer att läggas ut på socialdepartementets hemsida så snart den blir klar.

Förslag till avgifter inom äldre- och handikappomsorg
Förbehållsbeloppet fastställs till 3 979 kr/månad för ensamstående
Regeringens förslag innebär att ett nationellt fastställt, lägsta förbehållsbelopp införs. Förbehållsbeloppet ska garantera alla pensionärer och yngre
funktionshindrade med omsorg en skälig levnadsnivå. Beloppet fastställs till
en tolftedel av 129,4 procent av prisbasbeloppet för ensamstående och 108,4
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procent av prisbasbeloppet för sammanlevande makar och sambor. Det innebär i 2001 års prisnivå 3 979 kronor per månad för ensamstående och 3 333
kronor för sammanlevande makar och sambor. Utöver förbehållsbeloppet ska
den enskilde förbehållas medel för sin faktiska nettoboendekostnad.
Förbehållsbeloppet omfattar följande poster:
Livsmedel, alla måltider, kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror,
dagstidning, telefon, TV-avgift, möbler/husgeråd, hemförsäkring, hushållsel,
resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård och läkemedel.
Kommunen ska under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till
en högre nivå än den angivna lägsta nivån. Detta gäller om den enskilde på
grund av särskilda omständigheter (personliga behov) varaktigt har behov av
ett högre belopp.
I förslaget sägs också att det i första hand är kommunens ansvar att utreda
om den enskilde har behov av ett högre förbehållsbelopp och om avgiften
därför ska sättas ner. Den enskilde bör dock vara behjälplig med att lämna
kommunen uppgifter till grund för denna prövning.
I vissa speciella fall har kommunerna möjlighet att fastställa beloppet till en
lägre nivå. Detta gäller i de fall den enskilde inte har en sådan kostnad som
ingår i det i lagen angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden ingår i
avgiften för hemtjänst och dagverksamhet alternativt ingår i avgiften/hyran
för bostad i särskilt boende. Nedsättning kan också göras om en kostnad för
en post som förbehållsbeloppet omfattar ges kostnadsfritt av kommunen.
De förslag till förbehållsbelopp som regeringen redovisar ger inte kommunerna några skyldigheter att betala ut medel till en omsorgstagare för att han
eller hon ska kunna uppnå den i lagen angivna nivån för förbehållsbeloppet.
Däremot ska kommunen sätta ned avgiften om kommunen finner att den
enskilde inte har det förbehållsbelopp som han eller hon har rätt till.

Högkostnadsskydd – en högsta avgift fastställs till 1 476 kr/månad
I lagrådsremissen föreslås införande av ett högkostnadsskydd i socialtjänstlagen i
form av en högsta avgift för hemtjänst både i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften per månad får
uppgå till högst en tolftedel av 48 procent av prisbasbeloppet. Detta motsvarar 1 476 kronor per månad i 2001 års prisnivå. Detta gäller alltså oavsett var
en person bor och oavsett om hon/han är ensamstående eller gift eller sa mmanboende. Högkostnadsskyddets nivå ska kunna omprövas av riksdagen.
Regeringen anser att det är rimligt att göra en avstämning av nivån inom en
femårsperiod.
Regeringen föreslår också en högsta avgift för bostad i särskilt boende där inte
hyreskontrakt finns (t.ex. i flerbäddsrum). Regeringen föreslår att nivån skall
bestämmas till högst en tolftedel av 50 procent av prisbasbeloppet per år vilket per månad motsvarar 1 537 kronor i 2001 års prisnivå. Under denna nivå
förutsätts avgiften variera med hänsyn till standarden i boendet. Boende i
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övrigt i särskilda boendeformer har hyreskontrakt och följer hyreslagens bestämmelser.

Reglerat inkomstbegrepp vid beräkning av avgiftsunderlaget
I regeringens förslag ingår även ett reglerat inkomstbegrepp. Detta gäller från
och med 1 januari 2003. Vi återkommer med ett nytt cirkulär om detta efter
riksdagsbeslutet.

Finansiering
Avgiftsreformen inom äldre- och handikappomsorgen beräknas kosta kommunerna totalt 1 250 miljoner kronor. Merparten av kostnadsökningen beror
på det nu föreslagna förbehållsbeloppet. Svenska Kommunförbundet och
regeringen är överens om att kommunernas intäktsbortfall skall ersättas i
enlighet med den s.k. finansieringsprincipen. För genomförandet av reformen
ersätts kommunsektorn med 775 mkr år 2002 och med 900 mkr år 2003. De
pengarna är tillräckliga för att finansiera reformen under de första ett och ett
halvt åren. För de kommande åren krävs ytterligare 170 miljoner kronor per
år för att reformen skall vara fullt finansierad. Det innebär att fr.o.m. år 2004
höjs nivån på det generella statsbidraget till kommunerna med sammanlagt
1 070 mkr. Kompensationen fördelas inom ramen för det generella statsbidraget med kronor per invånare. Se tabell 1 nedan.
Tabell 1. Statsbidrag för de olika delarna i äldreomsorgsförslaget till kommunerna
för åren 2002, 2003 samt för år 2004 och framöver. Miljoner kronor där inget annat anges
2002

2003

2004

Förbehållsbelopp

650

650

820

Högskostnadsskydd

125

250

250

Summa

775

900

1 070

87

101

120

Kronor per invånare

Flera kommuner har undrat varför man i regleringen inte tar hänsyn till
skillnader i åldersstruktur kommunerna emellan. Praxis vid regleringar enligt finansieringsprincipen är att man reglerar med ett lika stort belopp per
invånare. Eventuella skillnader i åldersstruktur utjämnas sedan i kostnadsutjämningen, dock med viss eftersläpning.
De lägre avgiftintäkterna gör att nettokostnaden i riket ökar vilket ger en
högre genomsnittlig standardkostnad för äldreomsorgen. Allt annat lika ger
detta kommuner med ogynnsam åldersstruktur ett högre bidrag och vice
versa.
Att en lägsta nivå på förbehållsbeloppet fastställs i socialtjänstlagen innebär
ett förtydligande av kommunens ansvar för att den enskilde har tillräckliga
medel för personliga behov och normala levnadsomkostnader när omsorgs-
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avgiften är betald. Det finns i dag ett visst tolkningsutrymme av vad som är
ett rimligt förbehållsbelopp. Det är dock enligt regeringens mening inte möjligt att tolka det som att förbehållsbeloppet kan understiga den lagstiftade
riksnormen för socialbidrag. Detta förklarar skillnaden mellan det faktiska
intäktsbortfallet och den kompensation kommunerna erhåller inom ramen
för det generella statsbidraget. Även Svenska Kommunförbundet anser att
finansieringsprincipen inte kan tillämpas på de belopp som understiger riksnormen.

Överklagande
Lagrådet har i sitt yttrande över lagrådsremissen föreslagit att en kommunal
nämnds beslut om avgiftens storlek för hemtjänst och dagverksamhet samt
avgift för bostad i särskilt boende som saknar hyreskontrakt, ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol genom förvaltningsbesvär. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten.

Konferenser
Svenska Kommunförbundet kommer att anordna tre konferenser om förslaget till avgifter för äldre- och handikappomsorgen på följande tider och platser:
Helsingborg
Stockholm
Umeå

den 11 september
den 18 september
den 20 september.

Socialdepartementet kommer att medverka på konferenserna. Konferensprogram kommer att skickas ut inom kort och kommer också att finnas på Förbundets hemsida.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Irene Lindström på sektionen för äldreomsorg och sjukvård, tfn 08-452 77 91 eller per e-post
irene.lindstrom@svekom.se och Marcus Holmberg på finanssektionen
tfn 08-452 78 82 eller per e-post marcus.holmberg@svekom.se
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 11

2001 11 26

Avgifter inom hälso- och sjukvården
Innehåll
• Kommunstyrelsen 2001 10 30, § 279
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2001 09 03, § 128 (delvis)

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 279
Au § 239

Avgifter inom hälso- och sjukvården
KS 2001/0458-90
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2001-09-03, § 128

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att följande förändringar av
avgifterna inom hälso- och sjukvården ska vidtas fr.o.m. 1 januari 2002:
Besök i VUXENHABILITERINGEN, vid HEMBESÖK AV DISTRIKTSARBETSTERAPEUT
och behandling inom BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN är avgiftsfritt.
Vid besök för POLIKLINISKA ARBETS-EKG erläggs avgift såsom för läkarbesök.
Vid besök för RÅDGIVNING HOS DISTRIKTSSKÖTERSKA erläggs avgift såsom för
sjukvårdande behandling.
Kostnaden för den insats som gjuts till örat ingår i priset för HÖRAPPARATEN.
AVGIFTERNA I TAXAN FÖR ÅTGÄRDER SOM INTE AVSER SJUKVÅRD (tidigare
benämnd "gula taxan") höjs enligt följande och gynekologisk hälsoundersökning
utan medicinsk orsak debiteras enligt taxegrupp 3, varvid kostnaden för ev.
cytologprov (f.n. 70 kr) tillkommer: (taxan avser åtgärder som utförs inom hälso- och
sjukvården men inte avser vård och behandling; t.ex. intyg för olika ändamål, vaccineringar).
Taxegrupp 1
Taxegrupp 2
Taxegrupp 3
Taxegrupp 4
Taxegrupp 5

Förslag 2002 kr
0
200
400
600
500 kr/tim
därefter 200 kr/15 minuter

2001 (1998)
0
180
325
470
610
125 kr/15 min

Hälso- och sjukvårdsnämnden har vidare föreslagit att kommunfullmäktige ska
fastställa det pris som pappor till nyfödda ska erlägga för kost och logi.
Kommunstyrelsens beslut
• Hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas fastställa priser för kost och logi för
övernattande pappor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till avgifter för 2002 fastställs.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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HSN § 128. Verksamhetsplan för hälso- och sjukvården
2002-2006
• hs 2001/0002, verksamhetsplan 2002-2006

HSN § 128 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen förvaltningens
förslag till verksamhetsplan 2002-2005 innefattande: Sammanfattande
nämndskrivelse; Motivskrivelse; Inriktningsmål; Effektmål; Nyckeltal;
Ekonomisk ram; Förslag till verksamhetsförändringar; Investeringar; Taxor
och avgifter och Uppdragsbeskrivningar (efter att förslaget till
uppdragsbeskrivning 2570 Försörjning ändrats: Kostnaderna för sjukresor skall
begränsas genom att resor i första hand skall företas med billigaste färdsätt
(färja istället för flyg); samt tillägger till uppdragsbeskrivning 2590 Tandvård:
Verksamhetsplanen kommer att omarbetas efter att pågående utredning är
lämnad.)
Hälso- och sjukvårdsnämnden hemställer om ramutökning utöver beviljad ram
med 33 700 tusen kronor i driftbudgetramen för 2002 (2003; 48 400 tusen kronor, 2004; 53 300 tusen kronor) för genomförande av befintligt åtagande under
2002 och viss utökning under åren 2003 - 2004
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige följande taxeförändringar;
- patientavgift borttages inom vuxenhabiliteringen
- patientavgift borttages för distriktsarbetsterapeuternas hembesök
- patientavgift borttages för vård och behandling inom barn- och ungdomshabiliteringen
- patientavgift såsom för läkarbesök införes för polikliniska arbets-EKG
- vid utprovning av hörapparater räknas kostnaden för den insats som gjuts till
örat (f.n. 300 kronor) in i priset för hörapparaten
- patientavgift såsom för sjukvårdande behandling införes för rådgivningsbesök
hos distriktssköterska (diabetesrådgivning, uroterapi etc)
- avgift för åtgärder som inte avser sjukvård höjs till följande belopp,
grupp 1 = 0 kronor, grupp2 = 200 kronor, grupp 3 = 400 kronor,
grupp 4 = 600 kronor, grupp 5 = 800 kronor/timme och därefter
200 kronor/15 minuter
- vid gynekologisk hälsoundersökning utan medicinsk orsak debiteras enl. gr 3
med tillägg för självkostnaden för eventuellt cytologprov (f.n. 70 kronor.)
- avgiften för övernattande pappor till nyfödda föreslås ändras från 60 kronor
för hela vårdtillfället exklusive frukost till 200 kronor per natt inklusive frukost
- justering av vissa åtgärdsbelopp i tandvårdstaxan samt en allmän höjning med
2 procent enligt särskilt beslut i HSN § 121.
Yrkande
Yrkande 1. Ordföranden yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
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Yrkande 2. Leif Dahlby, s, yrkar att nämnden inte beslutar föreslå;
1. patientavgift såsom för sjukvårdande behandling införes för
rådgivningsbesök hos distriktssköterska (diabetesrådgivning, uroterapi etc)
2. avgiften för övernattande pappor till nyfödda föreslås ändras från 60 kronor
för hela vårdtillfället exklusive frukost till 200 kronor per natt inklusive
frukost.
3. och föreslår att förslaget till uppdragsbeskrivning 2570 Försörjning ändras:
Kostnaderna för sjukresor skall begränsas genom att resor i första hand skall
företas med billigaste färdsätt (färja istället för flyg)
4. samt att nämnden tillägger till uppdragsbeskrivning 2590 Tandvård:
”Verksamhetsplanen kommer att omarbetas efter att pågående utredning är
lämnad. ”
Yrkande 3. Carina Lindberg, v, yrkar att nämnden inte beslutar föreslå;
- patientavgift såsom för läkarbesök införes för polikliniska arbets-EKG
- vid utprovning av hörapparater räknas kostnaden för den insats som gjuts till
örat (f.n. 300 kronor) in i priset för hörapparaten
- patientavgift såsom för sjukvårdande behandling införes för rådgivningsbesök
hos distriktssköterska (diabetesrådgivning, uroterapi etc)
- avgift för åtgärder som inte avser sjukvård höjs till följande belopp,
grupp 1 = 0 kronor, grupp2 = 200 kronor, grupp 3 = 400 kronor,
grupp 4 = 600 kronor, grupp 5 = 800 kronor/timme och därefter
200 kronor/15 minuter
- vid gynekologisk hälsoundersökning utan medicinsk orsak debiteras enl. gr 3
med tillägg för självkostnaden för eventuellt cytologprov (f.n. 70 kronor.)
- avgiften för övernattande pappor till nyfödda föreslås ändras från 60 kronor
för hela vårdtillfället exklusive frukost till 200 kronor per natt inklusive frukost
Omröstning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner efter omröstning att
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag, yrkande 1,
och punkterna 3 och 4 enligt yrkande 2 .
Reservation
Carina Lindberg, v, reserverar sig till förmån för eget förslag (yrkande 3)
Leif Dahlby, s, Leif Andreasson, s, Per-Erik Andh, s, reserverar sig till förmån
för Leif Dahlbys förslag (yrkande 2)
Bakgrund 2001-08-27 HSN au § 88; Förvaltningen överlämnar till arbetsutskottet förslag till verksamhetsplan för hälso- och sjukvården 2002-2006 med; Sammanfattande
nämndskrivelse; Motivskrivelse; Nämndens förslag till inriktningsmål; Effektmål;
Nyckeltal; Ekonomisk ram; Förslag till verksamhetsförändringar; Investeringar; Taxor
och avgifter med flera förslag till avgiftsförändringar; Uppdragsbeskrivningar etc

delges kommunstyrelsen

K:\Hs\__hsn\_010903\3sep01.doc (63) 01-09-13

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2001 11 26

Ändring av tandvårdstaxan
Innehåll
• Kommunstyrelsen 2001 10 30, § 280
• Ledningskontoret 2001 09 14
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2001 09 03, § 121
• Föreslagen tandvårdstaxa

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

200 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 280
Au § 240

Ändring av tandvårdstaxan
KS 2001/0454-95
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2001-09-03, § 121
- Ledningskontoret 2001-09-14

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit dels justeringar av ett antal åtgärder i
taxan för allmäntandvård, dels generell höjning med 2% av den sedan justeringarna gjorts, dels en höjning av specialisttaxan proportionellt mot taxan för allmäntandvård. Nämnden har vidare föreslagit att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska
få i uppdrag att göra den tekniska utformningen av folktandvårdens taxor.
Ändringarna i taxan avs. allmäntandvård innebär bl.a. dels att vissa åtgärder
slopas med hänvisning till att de inte är relevanta, dels att åtgärderna preciseras
och åsätts reviderade priser.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Åtgärderna i taxan för allmäntandvård justeras i enlighet med hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag fr.o.m. 1 januari 2002.
• Efter gjorda justeringar höjs taxan för allmäntandvård med 2 % fr.o.m.
1 januari 2002 och specialisttaxan höjs proportionellt mot taxan för
allmäntandvård.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att, utifrån beslutad höjning,
upprätta taxorna.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2001-09-14
Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Ändring av tandvårdstaxan samt justeringar av taxan för
allmäntandvård
-HSN 2001-09-03, § 121
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit dels justeringar av ett antal
åtgärder i taxan för allmäntandvård dels generell höjning av taxan för
allmäntandvård med 2 % efter gjorda justeringar och en höjning av
specialisttaxan proportionerligt
mot taxan för allmäntandvård. Nämnden föreslår vidare att hälso- och
sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att, utifrån beslutad höjning av
tandvårdstaxorna, svara för den tekniska taxeutformningen.
Den ekonomiska effekten av förslagen är ytterst svår att beräkna.
Uppskattningsvis kan förslagen innebära ökade intäkter i storleksordningen
1.5 mkr, varav ca 0.2 mkr kan hänföras till specialisttandvården.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Besluta i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

GOTLANDS KOMMUN
Hälso- och sjukvårdsnämnden

167
3 september 2001

HSN § 121. Taxor och avgifter: tandvårdstaxa
• hs 2001/0002 Förslag till förändrad Tandvårdstaxa , OH-bilder

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige att folktandvårdens tandvårdstaxa ändras enligt följande;
- Justeringar i allmäntandvårdens och käkkirurgens taxa genomförs för åtgärder
enligt förvaltningens förslag
- Tandvårdstaxan för allmäntandvård höjs med 2 procent efter justeringar.
- Specialisttaxan höjs proportionerligt mot allmäntandvårdstaxan.
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utifrån beslutad höjning
av tandvårdstaxan, göra den tekniska utformningen av folktandvårdens tandvårdstaxor.
Yrkande

Ordföranden yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Carina Lindberg (v) yrkar avslag på förslaget att höja tandvårdstaxan..
Omröstning

Vid omröstning med acklamation bifaller hälso- och sjukvårdsnämnden ordförandens förslag.
Reservation
Carina Lindberg, v, reserverar sig till förmån för eget yrkande
Bakgrund 2001-08-20 HSN au § 78. Taxor och avgifter: tandvårdstaxa; Tandvårdssamordnaren informerar arbetsutskottet om förslag till ändringar i tandvårdstaxan.
Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att till kommunfullmäktige föreslå att folktandvårdens tandvårdstaxa ändras enligt följande;
- justeringar i allmäntandvårdens taxa genomförs för ett antal åtgärder enligt
förvaltningens förslag
- tandvårdstaxan för allmäntandvård höjs med 2 procent efter justeringar
- specialisttaxan höjs proportionerligt mot allmäntandvårdstaxan och att
- hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utifrån beslutad höjning av
tandvårdstaxan, göra den tekniska utformningen av folktandvårdens tandvårdstaxor.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Förslag till höjning av tandvårdstaxan
Bakgrund
Införandet av tandvårdsreformen 1 januari 1999 innebar bl.a. att såväl
tandvårdshuvudmännen i landstingen som privata vårdgivare fick möjlighet att besluta
om nivån på den egna tandvårdstaxan. Tandvårdspropositionen utgår från att
folktandvårdens priser sätts med hänsyn till konkurrensen med privattandvården samt
till kommunallagens krav på att verksamheten inte får drivas i vinstsyfte. Propositionen
utgår vidare från att priserna sätts på en sådan nivå att subventioner från andra
verksamheter inte blir erforderliga samt för den händelse att folktandvården har
särskilda kostnader (folktandvårdsspecifika kostnader) t.ex. för lokalisering i glesbygd
inte dessa täcks av höjda patientavgifter.
Gotlands kommun beslutade om ny tandvårdstaxa gällande fr.o.m 1 januari 1999 för
folktandvården Gotland (Kf §23 1998/1871-95) som innebar en höjning av
tandvårdstaxan med 16%. En revidering ev taxan har därefter genomförts vid två
tillfällen dock utan prishöjningar. För 2001 höjdes taxan med 6%. Mellan 1998 och
2001 har folktandvården Gotland höjt taxorna med sammanlagt 22%.
Den genomsnittliga prishöjningen inom övriga landstings folktandvårdsorganisationer
uppgår enligt landstingsförbundets rapport (Folktandvårdens priser för allmäntandvård
år 2001, Dnr Lf 068/01) till sammanlagt 29,4% under perioden 1998-2001.
En prisjämförelse av vissa vanligt förekommande tandvårdsbehandlingar redovisas i
bilaga 1.
Vissa förändringar av tandvårdsförsäkringen har redovisats i delbetänkande (SOU
2001:36)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att tandvårdstaxan per den 1 januari 2002
förändras dels med justeringar av specifika åtgärder samt en höjning av
allmäntandvårdstaxan med 2%.

Förslag till beslut i Hälso och sjukvårdsnämnden:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden till
kommunfullmäktige hemställa att folktandvårdens tandvårdstaxa ändras enligt följande:
1. Justeringar i allmäntandvårdens och käkkirurgens taxa genomförs för åtgärder
enligt bifogat underlag.
2. Tandvårdstaxan för allmäntandvård höjs med 2 % efter justeringar.
3. Specialisttaxan höjs proportionerligt mot allmäntandvårdstaxan.
4. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utifrån beslutad höjning av
tandvårdstaxan, göra den tekniska utformningen av folktandvårdens tandvårdstaxor.
Jan-Olof Henriksson
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Omvärldsfaktorer som påverkar tandvårdstaxan.

•

Den pågående tandvårdsutredningen med delbetänkande SOU 2001:36 aviserar vissa
förändringar i tandvårdsförsäkringen enligt nedanstående sammanfattning.
Utredningens förslag är ännu inte beslutade av riksdagen.
Karensbeloppet för partiella proteser tas bort vilket innebär att patientens kostnader
minskar väsentligt för denna behandlingstyp.

•

1juli 2002 erhåller alla de som under kalenderåret fyller 75 år dubbelt grundbelopp på
bastandvård

•

1 juli 2002 från och med det kalenderår man fyller 75 år behöver ingen betala mer än
7000 kronor för kronor, broar och implantat. Kostnader för bastandvård och
materialkostnader tillkommer.

•

1 juli 2002 prisreglering införs på kronor, broar och implantat för de som är 75 år och
äldre. Taxan sätts av landstingsförbundet utifrån ett medelvärde av folktandvårdens
priser.

•

1 juli 2002 bettskenor hänförs till bastandvård och slipper karensbelopp vilket innebär
att patientens kostnader minskar.

•

Utredningen anser till viss del att den prishöjning som skett sedan taxan släpptes fri är
en återhämtning av den underfinansiering av tandvården som tidigare funnits.

•

Utredningen föreslår att regeringen noga följer prisutvecklingen och ger RFV i uppdrag
att tillsammans med vårdgivarna analysera prisutvecklingen
Regeringen bör även ta upp diskussioner med Landstingsförbundet om landstingens
ansvar för den framtida prisutvecklingen
Diskussion om förändring av tandvårdstaxan för folktandvården Gotland.
1. Inför taxerevisionen för år 2002 har en jämförelse med övriga landstings
tandvårdstaxor utförts. Samtliga verksamhetschefer har inbjudits till ett seminarium
om tandvårdstaxan. Det sammantagna resultatet är att den nuvarande taxan upplevs
som relativt välavvägd i de olika åtgärdsgrupperna. Verksamhetscheferna anser att
vissa åtgärder är felaktigt prissatta vilket också bekräftas av den jämförelse som
utförts av andra tandvårdstaxor.
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Justeringar av allmäntandvårdstaxan
Följande åtgärder föreslås justeras:
1.

Dagens text och pris:
Åtgärd 11.2 Undersökning 30 år och över

398 kronor

Föreslås ändras till:
Uppdelning i två latituder
Åtgärd 11.2 Undersökning 30 år och över
Åtgärd 11.3 Undersökning 30 år och över, komplicerad

398 kronor
463 kronor

Motivering: Vid vissa tillfällen behöver en mer komplicerad utredning utföras i
samband med undersökning. I stället för en allmän höjning av priset föreslås att en ny
latitud skapas med ett högre pris för dessa behandlingar.
2.

Dagen text och pris:
Åtgärd 14.2 Panoramaröntgen Jourtid

473 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärd 14.2 Tas bort ur tandvårdstaxan
Motivering: Åtgärden har inte använts i någon större utsträckning.
3.

Dagen text och pris:
Åtgärd 31.1 Tanduttagning, en tand
31.2 Tanduttagning – komplicerad, en tand

338 kronor
676 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärd 31.1 Tanduttagning, en tand, enkel
31.2 Tanduttagning, en tand, normal
31.3 Tanduttagning, en tand, komplicerad
31 J Tanduttagning Jour

317
464
603
696

kronor
kronor
kronor
kronor

Motivering: Förändringen medför en bättre anpassning till behandlingsinsatser och
andra tandvårdstaxor.
4.

Dagen text och pris:
Åtgärd 32.1 Tanduttagning, ytterligare
32.2 Tanduttagning, ytterligare, komplicerad

95 kronor
253 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärd 32.1 Tanduttagning, ytterligare tand, enkel
32.2 Tanduttagning, ytterligare tand, normal
32.3 Tanduttagning, ytterligare tand, komplicerad
32 J Tanduttagning, ytterligare, Jour

95 kronor
237 kronor
386 kronor
356 kronor

Motivering: Förändringen medför en bättre anpassning till behandlingsinsatser och
andra tandvårdstaxor.
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5.

Dagen text och pris:
Åtgärd 33.2 Kirurgisk behandling av
tandlossningssjukdom per operationstillfälle Jourtid

1829 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärd 33.2 Tas bort ur tandvårdstaxan
Motivering: Åtgärden har inte använts i någon större utsträckning.
6.

Dagen text och pris:
Åtgärd 51
Glasjonomerfyllning, en eller flera ytor

318 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärd 51.1 En- eller flerytsfyllning m glasjonomer, enkel
51.2 En- eller flerytsfyllning m glasjonomer normal
51.3 En- eller flerytsfyllning m glasjonomer, komplicerad

216 kronor
324 kronor
422 kronor

Motivering: Förändringen medför en bättre anpassning till behandlingsinsatser och
andra tandvårdstaxor.
7.

Dagen text och pris:
Åtgärd 54.1 En- eller flerytsfylln m komposit mm, enkel
Åtgärd 54.2 En- eller flerytsfylln m komposit mm, normal
Åtgärd 54.3 En- eller flerytsfylln m komposit mm, komplicerad

318 kronor
373 kronor
446 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärd 54.1 En- eller flerytsfyllning m komposit mm, enkel
54.2 En- eller flerytsfyllning m komposit mm normal
54.3 En- eller flerytsfyllning m komposit mm, komplicerad

350 kronor
431 kronor
506 kronor

Motivering: Förändringen medför en bättre anpassning till behandlingsinsatser och
andra tandvårdstaxor.
8.

Dagen text och pris:
Åtgärd 55.2 Flerytsfylln m komposit på premolar, molar, normal
Åtgärd 55.3 Flerytsfylln m komposit på premolar, molar, Jourtid

637 kronor
799 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärd 55.2 Flerytsfylln m komposit på premolar, molar, normal
658 kronor
55.3 Flerytsfylln m komposit på premolar, molar komplicerad 785 kronor
55.J Flerytsfylln m komposit på premolar, molar, Jourtid
987 kronor
Motivering: Förändringen medför en bättre anpassning till behandlingsinsatser och
andra tandvårdstaxor.
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9.

Dagen text och pris:
Åtgärd 56.2 Kompositkrona,klinikframställd, normal
Åtgärd 56.3 Kompositkrona,klinikframställd, komplicerad
Åtgärd 56.4 Kompositkrona,klinikframställd, Jourtid

891 kronor
1070 kronor
1114 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärd 56.2 Kompositkrona,klinikframställd, normal
55.3 Kompositkrona,klinikframställd, komplicerad
55.J Kompositkrona,klinikframställd, Jourtid

951 kronor
1145 kronor
1426 kronor

Motivering: Förändringen medför en bättre anpassning till behandlingsinsatser och
andra tandvårdstaxor.
10.

Dagen text och pris:
Åtgärd 76.1 Rebasering och/eller komplicerad lagning av protes
Åtgärd 76.2 Rebasering och/eller enkel lagning av protes
Åtgärd 76.
Rebasering Jourtid

1184 kronor
742 kronor
1113 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärd 76.1 Rebasering och/eller lagning av protes, enkel
76.2 Rebasering och/eller lagning av protes, normal
76.3 Rebasering och/eller lagning av protes, komplicerad
76.J Rebasering och/eller lagning av protes, Jourtid

742 kronor
1054 kronor
1250 kronor
1581 kronor

Motivering: Förändringen medför en bättre anpassning till behandlingsinsatser och
andra tandvårdstaxor.
11.

Dagen text och pris:
Åtgärd 91.1 Undersökning och behandling av akutpatient,enkel
303
Åtgärd 91.2 Undersökning och behandling av akutpatient, normal
433
Åtgärd 91.3 Undersökning och behandling av akutpatient, komplicerad 562
Åtgärd 91.4 Undersökning och behandling av akutpatient, Jourtid
649

kronor
kronor
kronor
kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärd 91.1 Undersökning och behandling av akutpatient, enkel
336 kronor
91.2 Undersökning och behandling av akutpatient normal
454 kronor
91.3 Undersökning och behandling av akutpatient, komplicerad 536 kronor
Åtgärd 91.J Undersökning och behandling av akutpatient, Jourtid
681 kronor
Motivering: Förändringen medför en bättre anpassning till behandlingsinsatser och
andra tandvårdstaxor
_____________________________________________________________________
12.

Dagen text och pris:
Åtgärd 93
Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 820 kronor
Föreslås ändras till:
Åtgärd 93
Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 583 kronor
Motivering: Förändringen medför en bättre anpassning till behandlingsinsatser och
andra tandvårdstaxor.
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13.

______________________________________________________________________
Dagen text och pris:
Åtgärd 53.2 Amalgamkrona, Jourtid
1040 kronor
Föreslås ändras till:
Åtgärden tas bort ur tandvårdstaxan
Motivering: Åtgärden är inte relevant.

14.

Dagen text och pris:
Åtgärd 592 Stegvis excavering

285 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärden tas bort ur tandvårdstaxan
Motivering: Åtgärden är inte relevant.
15.

Dagen text och pris:
Åtgärd 961 Tandsmycke

419 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärden tas bort ur tandvårdstaxan
Motivering: Åtgärden är inte relevant.
16.

Dagen text och pris:
Åtgärd 963 Övrigt styckepris
Åtgärd 963 Övrigt styckepris, Jourtid

444 kronor
666 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärden tas bort ur tandvårdstaxan
Motivering: Åtgärden är inte relevant.
17.

Dagen text och pris:
Åtgärd 966 Lustgasbehandling

455 kronor

Föreslås ändras till:
Åtgärden tas bort ur tandvårdstaxan
Motivering: Åtgärden ingår i annan åtgärd.
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18.

Dagen text och pris (specialisttaxa vid käkkirurgiska kliniken):
Åtgärd 872 (Åtgärden finns inte i specialisttaxan – egna åtgärder)
Föreslås ändras till:
Åtgärd 872 Anpassning av befintlig protes vid implantatkirurgi

1155 kronor
per timme

Motivering: Åtgärden finns för närvarande inte i käkkirurgens specialisttaxa. Åtgärden
har tidigare debiterats i samband med besök i allmäntandvården. Till följd av färre
allmäntandläkare måste käkkirurgiska kliniken nu ombesörja denna behandling.

Jan-Olof Henriksson
Hälso- och sjukvårdsdirekör
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 13

2001 11 26

IT-infrastrukturprogram för
bredbandsutbyggnad
Innehåll
• Kommunstyrelsen 2001 10 31, § 273
• Ledningskontoret 2001 10 05

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 273
Au § 232 b

Bredbandsutbyggnad, IT-infrastrukturprogram
KS 2001/0484-00
- Ledningskontoret 2001-09-21

För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) som prioriteras av regional- eller näringspolitiska skäl lämnar staten bidrag för projekt för att
dels anlägga, förvärva eller hyra orts- och områdessammanbindande telenät dels
anlägga telenät. (Stödet för anläggande av lokala telenät lämnas i form av kreditering på skattekonto). Bidragsgivningen regleras i förordningar 2001:350 respektive 2001:351. I förordningarna anges aktuella stödbelopp. Kommunen ska själv svara för minst 5% av
det stödberättigade underlaget.
En förutsättning för att stöd ska lämnas är att kommunen upprättat ett IT-infrastrukturprogram. Även för upprättande av programmet utgår bidrag (för Gotland 140 000 kr).
Bestämmelser om programmets innehåll m.m. anges i förordning 2001:349. Av
den framgår att programmet ska avse den kommunala IT-infrastrukturen under de
närmaste fem åren och innehålla en beskrivning av:
1. kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor,
2. förutsättningarna inom hela kommunen för och behov av IT-infrastruktur,
3. befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för sådan samt dess
tillgänglighet,
4. målet för nätens utformning på lång sikt,
5. principerna för de villkor som skall gälla för nätens utbredning, tidsperioder för nätens
utbyggnad samt prisstruktur,
6. hur monopolisering av näten skall kunna undvikas och hur nätkapacitet skall tillhandahållas på
skäliga och icke-diskriminerande villkor,
7. hur samverkan med närbelägna kommuner och deltagande i regionalt samarbete skall ske,
8. hur totalförsvarets krav skall beaktas.

Ledningskontoret har upprättat förslag till IT-infrastrukturprogram och beräknat
kostnaderna för anläggande av nät. 2,5 mnkr föreslås avsättas i investeringsbudgeten under fyra år (2002-2005) för kostnaderna. Ledningskontoret utesluter
inte att bl.a. EU-medel skulle kunna finansiera den kostnaden. Kontoret begär
också uppdrag att fortsätta genomförandet av projektet.
Anm: I investeringsbudgeten 2002 och i flerårsplan 2003-2005 har 2,5 mnkr
upptagits.
Forts
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Kommunstyrelsens beslut
• Ledningskontoret får i uppdrag att fortsätta med upphandling och överläggning
med marknadens aktörer för genomförande av projektet.
• Projektet ska fortlöpande avrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Det upprättade IT-infrastrukturprogrammet godkänns.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Ledningskontoret /Håkan Wibom
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Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Bredbandsutbyggnad, IT-infrastrukturprogram.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till IT-infrastrukturprogram för Gotlands
kommun. Förslaget är utarbetat enligt § 2 i förordningen om stöd till kommuner
för upprättande av IT-infrastrukturprogram.
Enligt förordning om stöd till kommuner för anläggande av telenät har Gotland erhållit 14,2 Mkr för projekt som syftar till att anlägga nya accessnät för bredband i
de delar av kommunen som inte nås av den kommersiella utbyggnaden.
Enligt förordning om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande
nät har Gotland erhållit 28,9 Mkr i bidrag för att anlägga ett stomnät för bredbandkommunikation mellan orterna.
Som regionalt självstyrelseorgan föreslås kommunen också få en länspott på 2,1
Mkr.
Ingen beräkning har gjorts från utredningen om vad ett antal accessnät på Gotland kan komma att kosta. Däremot finns en beräkning på att ett ortssammanbindande nät kostar 95 028 000 kronor. Detta är beräknat enligt formeln Sträcka
fiber 396390 meter X 200 kr, Antal orter med 50-2999 inv 63 st X 250000 kr.
Detta är dock för lågt räknat eftersom kostnaden för fiberoptiskt nät i dag ligger
på 500 kronor per meter.
Att anlägga ett nytt fiberoptiskt nät enligt bifogade plan kostar i storleksordningen 175 Mkr. Genom att använda Scanovas nät samt att lägga fiber mellan
transformatorstationerna kan kostnaden reduceras till ca 80 Mkr. Om något år
kommer förmodligen möjlighet finnas att använda högspänningsnätet vilket kan
komma att reducera kostnaden ytterligare.
Kravet på medfinansiering från kommunen är 5 % . Vid en kostnad av 80 Mkr
måste kommunen själv stå för 4 Mkr, statsbidrag finns med ca 30 Mkr.
En komplettering till det fiberoptiska nätet är det mikrovågsnät som räddningsverket kommer att delfinansiera med 4,2 Mkr. Den totala kostnaden för detta nät
är 8,4 Mkr där kommunens del kan tas ur de statliga bredbandsbidraget.
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621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
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www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

En förutsättning för det företag som får uppdraget att bygga näten är att detta får
ske på kommersiell grund. En modell är att kommunen använder statens bredbandsmedel och sin egen insats för att stödja uppbyggnadsfasen fram mot den
punkt där break even uppnås. Därefter bör den fortsatta utbyggnaden kunna ske
på kommersiell grund.
För den kommande fyraårsperioden handlar det om kommunen bör avsätta 2,5
Mkr per år för bredbandsutbyggnaden. Denna summa kan komma att minskas
beroende på vilka medel som kan erhållas från EU:s strukturfond mål2
respektive regionala utvecklingsmedel.
Det skulle förstärka möjligheten att nå ut till de mest perifera orterna om ytterligare finansiering kan erhållas från EU:s strukturfonder, omställningsmedel mm.
Förslag till beslut.

1. Föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagna IT-infrastrukturprogram.
2. Anslå 2,5 Mkr i investeringsbudgeten för vardera år 2002-2005.
3. Ledningskontoret får i uppdrag att fortsätta med upphandling och
överläggning med marknadens aktörer för ett genomförande av projektet.
4. Projektet avrapporteras fortlöpande till KS AU.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Håkan Wibom
utvecklingschef
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IT-infrastrukturprogram för Gotland.
1. Den kommunala organisationen för IT-infrastrukturfrågor, beslutande
och beredande organ.
Beslutande organ:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Regiondirektören
Beredande organ:
Ledningskontoret.
I-netgruppen. Särskild utredningsgrupp som består av representanter för Ledningskontorets
enheter för IT respektive näringslivsutveckling, KSK:s ADB-serviceenhet, Barn- och utbildningsförvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
IT-forum. Består av representanter för kommunen, Länsstyrelsen, Högskolan och näringslivet.

2. Kommunens förutsättningar avseende befolkning, näringsliv och offentlig verksamhet och deras behov av kommunikationstjänster och IT-infrastruktur.
Gotlands befolkning uppgick vid senaste årsskiftet 2000/2001 till 57 313 personer. Befolkningen har under en lång följd av år ökat stadigt, men minskat efter 1994. Minskningen har
dock inte varit anmärkningsvärt stor i en jämförelse med andra glesbygdskommuner under
samma period. Den hittills maximala gotländska befolkningsstorleken på ca 60000 nåddes
straxt efter andra världskrigets slut och följdes av en kraftig nedgång följande decennium.
Minskningen de senaste åren har framför allt berott på låga födelsetal jämfört med t ex inledningen av 1990-talet. Flyttningsnettot har de senaster åren växlat mellan svagt negativt och
svagt positivt. Flyttningarna såväl till som från Gotland har ökat mycket kraftigt i antal den
senaste 10-årsperioden. Flyttningsbenägenheten är generellt störst i åldrarna 20-30 år och här
har det under de senaste åren varit en negativ tendens med framför allt nettoutflyttning av
unga kvinnor som inte kunnat kompenserats av positiv nettoinflyttning i högre åldrar. Detta är
allvarligt för den framtida åldersstrukturen på Gotland som karaktäriseras av betydligt lägre
andelar än riksgenomsnittet i bl a familjebildande åldrar. Detta dilemma delar Gotland med
många andra regioner i landet.
Prognoserna för befolkningen visar i sitt huvudalternativ på en fortsatt minskning av befolkningen ungefär i den takt vi sett de senaste 5-6 åren. En förbättrad situation skulle snabbt
kunna åstadkommas om de stora och ökande flyttningsrörelserna i yngre åldrar kunde påverkas till ett stadigt och påtagligt positivt flyttnetto för Gotlands del. En situation med en större
del av det ökande antalet högskolestuderande kvarboende efter studierna på Gotland är t ex
något som skulle bidra till en gynnsammare utveckling åren framöver.
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Trots minskningar i stora delar av landsbygden utanför och de små tätorterna under en följd
av år bor fortfarande en jämförelsevis mycket stor andel av befolkningen på landsbygd eller i
ren glesbygd. Boendet är ovanligt spritt över kommunens yta. Inte minst är intresset att bosätta sig på landsbygden stor hos de potentiella gotlänningarna, sommargotlänningarna, vilka
idag överväger att bosätta sig mer permanent på ön.
Gotland har ett strategiskt läge mitt i Östersjön men saknar idag goda kommunikationsmöjligheter till såväl Baltikum som Tyskland och Finland vad avser både fysiska och digitala
kommunikationer. En förbättring av den digitala infrastrukturen skulle lägga grunden till att
Gotland åter kan erövra en mer betydande position i det regionala Östersjöperspektivet.
Av behovsbilden framgår det klart att en ny gemensam infrastruktur, med mål att ge den gotländska regionen ökad konkurrenskraft jämfört med övriga regioner i Östersjöområdet, är
minst sagt nödvändig.
Gemensamt bredband.
Gemensamt för huvuddelen av nyare IT-relaterade produkter och tjänster är att de alla är beroende av att kunna kommunicera och utbyta information. Bredbandstekniken har utvecklats
dramatiskt med högre kapacitet över längre avstånd som resultat. All elektronisk kommunikation är beroende av en underliggande infrastruktur som skall erbjuda hög kapacitet och
driftssäkerhet med äkta redundans*.
*äkta redundans – med detta avses att kommunikationen skall kunna ske via alternativa vägar
fysiskt helt skilda åt
Region Gotland har procentuellt sett en stor andel IT- och mediarelaterade företag. På Gotland pågår sedan flera år tillbaka en växande satsning på distansutbildning som också kräver
allt mer kapacitet och bättre prestanda.
I det Gotländska samhället används IT som stöd i de flesta verksamheter. Datakommunikation
är numera ett måste för att verksamheter ska kunna fungera fullt ut. En ytterligare satsning på
bredbandskommunikation är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheter till att
•
•
•
•
•
•
•

bli flexibel och processorienterad
möjliggöra nya och effektivare arbetssätt
utveckla det ekologiska samhället
införa effektiv handel
förstärka demokratin och jämlikheten
förstärka möjligheter till utbildning i skolan, i hemmet, var och när som helst.
förbättra telemedicinska möjligheter samt göra hemsjukvården mer avancerad vilket
möjliggör att äldre kan bo kvar längre hemma

För de handikappade är Internet en tillgänglighetsreform av gigantiska mått. Datorns
egenskap att vara en ’potentiell maskin’ gör att den ganska lätt låter sig anpassas till
omvärlden. Detta gör att man även med ganska små anpassningar kan få del av de
framväxande virtuella miljöerna. Och detta är något av det mest fantastiska med Internet från
ett handikapperspektiv. Just detta att det inte är en handikappande värld. Det är den första
miljö där man faktiskt kan få existera på lika villkor. Fast dörren in till den världen måste ha
tillräcklig bandbredd för att en rullstol skall kunna komma in.
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En investering i en flexibelt, skalbart och framtidssäkert bredbandsnät är en förutsättning för
att den gotländska regionens invånare och näringsliv ska kunna fortsätta att vara konkurrenskraftiga jämfört med omvärlden. Ett bredbandsnät som uppfyller ovanstående kriterier är förknippat med höga investeringar och bör således vara en gemensam angelägenhet för hela regionen. Ett optiskt bredbandsnät bestående av tre ringar, med Visby som central punkt utgör
motorväg för snabb transport mellan norra, södra, västra och östra delarna av Gotland. Syftet
är att innan år 2004 ha byggt ut ett bredbandsnät till samtliga prioriterade orter på Gotland.
Gotland har ett mycket skiftande behov av kommunikationsrelaterade tjänster. Respektive
verksamhet och gruppering är beroende av att deras verksamhet erbjuds tjänster med rätt
kvalité och till ett kostnadsläge som högst motsvarar storstadspriser.
Med en infrastruktur i form av ett bredbandsnät är det möjligt att erbjuda region Gotlands
kunder kundspecifika kommunikationslösningar. Ett bredbandsnät som resulterar i att leverantörsoberoende utrustning kan anslutas ger stora möjligheter till anpassning för respektive
kunds behov.
Av bl.a. ovanstående anledning bör nätet baseras på mjukvara som kan hantera ett omfattande
utbud av nätverkstjänster för telefoni-, data- samt videokommunikation. En sådan investering
gör det möjligt att både erbjuda kapacitet och tjänst till kund, med en och samma infrastruktur
som bas.

3. Av kommunen känd befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och kanalisation och dess tillgänglighet.
Den infrastruktur som finns på Gotland ägs i huvudsak av Telia och omfattar ett relativt komplett fiberoptiskt nät till de flesta orter på Gotland. Telias stationer är dock i begränsad omfattning uppgraderade till modern teknik. Undantaget är ATM-stationen i Visby under vilken
man erbjuder ADSL-anslutning inom vissa områden. Telia har även en satellitlänk på 3 Mbit
med returlänk i ISDN-nätet uppkopplad mot Vasallen i Fårösund. Några officiella utbyggnadsplaner har inte Telia men det antyds att de har en vidareutveckling på gång baserad på en
förenklad ADSL-teknik. Denna skulle då möjliggöra uppgradering av de modernare telestationerna baserat på underlag om minst 40 hushållsanslutningar. Telias huvudsatsning inom de
närmaste året är dock GPRS-nätet.
GEAB har byggt ett radiolänknät som binder samman de fem största orterna på Gotland med
3 x 8 Mbitskapacitet. Nätet är i dagsläget inte öppet för allmänheten utan i första hand för
sjukvården och skolan samt större företag. GEAB planerar en länk till Fårösund. GEAB har
vidare beslutat att satsa på ett accessnät via elnätet med nyttjande av PLC-teknik. I samband
med detta så kommer man att använda såväl sitt befintliga radionät men även förhandla med
Scanova och övriga operatörer på Gotland om anslutning till deras nät. En anslutning till en
eventuell ny fastlandsförbindelse kommer också att etableras.
Dessutom finns det digitala TV-nätet som Teracom svarar för. Det omfattar 155 Mbit i form
av radiolänk till fastlandet via Öland. Detta nät kan även i begränsad omfattning användas av
andra operatörer. På Gotland når nätet drygt 90 % av kommuninvånarna. I takt med den tekniska utvecklingen av digitalboxarna kommer det att erbjuda interaktiva tjänster utöver dagens E-post möjligheter.
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Tele2 har i dagarna börjat erbjuda kapacitet via radiolänk sannolikt med 155 Mbits anslutning
för redundans i sitt eget mobilnät. I detta nät kommer även bredbandstjänster att erbjudas.
I Visby finns dessutom ComHem som erbjuder bredbandsaccess via kabeltvnätet till hushållen men begränsas av det ringa antal kabeltvnät som finns på Gotland.
Powernet erbjuder via radiolänk bredbandsaccess till i huvudsak företagsmarknaden än så
länge bara i Visby. Tidigare gällde även erbjudandet hushåll men detta är i viss mån tillbakadraget eftersom kunderna varit missbelåtna med kapaciteten och priset blivit för högt.
Räddningsverket planerar att tillsammans med kommunens Räddningstjänst, Länsstyrelsen,
och försvaret att etablera ett mikrovågsnät med länkar mellan Follingbo – Visby - Slite –
Bunge - Nore samt Follingbo – Kräklingbo via Lojsta. Detta medför en geografisk täckning
av hela Gotland. Kapaciteten i nätet blir 34 Mbit.
4. Den utformning IT-infrastrukturen inom kommunen och i förhållande

till angränsande kommuner bör ha erhållit omkring tio år efter upprättande av IT-infrastrukturprogrammet.
VISION
En fiberutbyggnad ska nå så långt ut mot kommuninvånarna som möjligt så att alla mot en
rimlig kostnad kan ansluta hushållet med fiber direkt mot stomnätet. Gotland ska ha en egen
GIX-punkt som medger anslutning av flera operatörer för ett bredare utbud på Gotland samt
lokala cache-servrar för distribution av lokala tjänster vilket ger snabbare upplevd kommunikation och lokalt telenät.
Gotland ska även ha ytterligare kabel mot fastlandet och Baltikum för ökad redundans och
konkurrens.
De områden som eventuellt inte kan nås av fibernät ska täckas in av det mobila nätet.
Mål IT
Målet med ett bredbandsnät är att bl.a. erbjuda Gotland kommunikationsrelaterade lösningar
och tjänster likvärdiga med de som erbjuds inom fastlandets storstadsregioner med en fullt
jämförbar kostnadsbild. En uppfylld behovsbild innebär att Gotland inte längre kommer att
betraktas som ett glesbygdsområde ur ett infrastrukturellt perspektiv, relaterat till data-, teleoch videokommunikation. En väl utbyggd infrastruktur, så väl digital som fysisk, är idag en
förutsättning för att kunna locka till sig företagsetableringar av i stort sett alla storlekar och
typer.
Geografisk täckning
Som beskrivet tidigare, är Gotland en glest befolkad region där allmänhet, kommun och näringsliv är lokaliserade över större delar av öns yta. Ett faktum är att t.ex. behov av hög kapacitet inte enbart är förknippat med en specifik ort på Gotland, utan att behovet finns spritt på
flera orter. Den geografiska täckningen är m.a.o. mycket viktigt i detta fall. En optiskt heltäckande bredbandsnät är att föredra ur ett långsiktigt tekniskt perspektiv.
En komplettering till det optiska fibernätet kommer räddningstjänstens mikrovåglänknät att
vara. Nätet erbjuder 34 Mbits kapacitet varav 28 Mbit kan användas i det allmänna nätet för
att nå de mest perifera orterna. Nätet täcker i stort sett 100 % av Gotland.
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Accessnätet används för att ansluta kundens utrustning till den gemensamma infrastrukturen
för vidare transport inom regionen eller till omvärlden. Beroende på kundens behov, ekonomi
och geografiska läge kan flera olika transmissionstekniker vara aktuella. I ett större bostadsområde kan el-nätet eller nätet för kabel-TV användas som accessnät och på landsbygden kan
radiolänk eller elnätet vara ett alternativ. Exempelvis kan det vara möjligt att ansluta en
mindre orts skola eller bibliotek till nätet via radiolänk, för att därifrån ansluta hushåll via
annan transmission, baserad på exempelvis xDSL teknik eller via elnätet. I Visby finns även
möjlighet att sammanlänka olika bostadsområdens transformatorstationer med hjälp av HDSL
via signalkabelnätet.
Logisk uppbyggnad
En gemensam infrastruktur är berättigad ur ett kostnadsperspektiv. Med gemensam infrastruktur menas att flera olika organisationer och verksamheter tillsammans överför och utbyter information över samma fysiska infrastruktur. Den fysiska infrastrukturen, i form av optisk
fiber, transporterar informationen genom nätet. Om olika verksamheter skall kunna erbjudas
en kundspecifik portfölj av tjänster, med den fysiska infrastrukturen som bas, bör kundens
information kunna gå att särbehandla i förhållande till övrig information. Detta görs lämpligen
i form av logiska nätverk.
Ett logiskt nätverk består av logiska förbindelser mellan det logiska nätverkets medlemmar.
Ett logiskt nätverk har definitionsmässigt ingen vetskap om övriga definierade logiska nätverk. De aktiva komponenter som gör detta möjligt, har bl.a. som uppgift att välja rätt väg för
den information som skall transporteras från en avsändare till en eller flera mottagare, samtliga, för tydliggörande, medlemmar av ett och samma logiska nätverk.
Dynamisk, skalbar och flexibel driftsmiljö
Vi lever i en värld som kontinuerligt ställer nya krav på hur vi kommunicerar och utbyter information mellan varandra. Detta gäller både på arbetet, i hemmet, med vänner, släktingar och
med myndigheter. Idag sker utbytet av information i stor utsträckning över elektroniska media, vilket kräver mer och mer av infrastrukturen. Om en gemensam infrastruktur för kommunikation inom region Gotland överhuvudtaget skall vara möjlig, är en dynamisk, skalbar och
flexibel kommunikationslösning, som går att anpassa efter behoven, ett absolut krav.
Prestanda
När man i nätverkssammanhang pratar om prestanda menas hur mycket information som går
att överföra på en sekund mellan avsändare och mottagare. Prestandan är beroende av hastigheten på förbindelsen, vilken uttrycks i bitar per sekund ( bps ). Teoretiskt är den alltid den
samma, men upplevs olika beroende på hur många som använder tillgänglig kapacitet och hur
mycket av den som var och en utnyttjar.
Ett gemensamt nät för transport av telefoni, data och video är beroende av att de olika nivåerna inom det hierarkiska nätverket har den kapacitet och prestanda som krävs. Ett bredbandsnät baserat på den gemensamma optiska transmissionen bör skapas bestående av 155
Mbps förbindelser. Kunderna ansluts företrädesvis via småskaliga radiolänklösningar eller via
elnätet.
Dagens radiolänkutrustningar finns i flera utföranden. För punkt- till - punkt eller en – till många kommunikation. Dagens radiolänkutrustningar är framförallt anpassade för kommunikation inom området 2 – 155 Mbps, med 2/4-tråds transmission som ett kostnadseffektivt alternativ för kunder med behov av prestanda under eller i nivå med 2 Mbps. Förutom 2/4-tråds

6

kommunikation kan även nätet för kabel-TV användas som access till bredbandsnätet, med
kapacitet i nivå med lokala nätverk.
Dagens el-nätslösning, plc, utgår från den lokala transformatorstationen. Stationen ansluts
direkt med fiber eller når en fiberanslutning via signalkabelnätet med hjälp av HDSL till
stamnätets fiberstruktur. Från transformatorstationen ansluts hushåll/företag via el-nätet. Hastigheten i anslutningspunkten är skalbar. I grundkonfigurationen levererar systemet 2,4 – 5
Mbps kapacitet i bägge riktningarna ut till slutkunden.
Regional kopplingspunkt
Användningen av Internet och därmed Internettrafiken ökar alltmer. Om en invånare i
exempelvis Hemse vill söka och hämta information från högskolan i Visby, skickas idag Internettrafiken till Stockholm för att sedan skickas tillbaka till högskolan, vilket inte är ett effektivt nyttjande av tillgänglig kapacitet.
En regional kopplingspunkt bör etableras och om de större Internetoperatörerna visar intresse
av att deltaga och utbyta information mellan varandra, blir innebörden den att informationen
ej behöver lämna ön, enligt ovanstående scenario. Ur ett kortsiktigt perspektiv kommer en
realisering ge ett bättre utnyttjande av tillgänglig kapacitet mellan region Gotland och omvärlden när det gäller Internet-trafik.
En regional kopplingspunkt innebär dessutom att:
• gotlandsintern trafik blir mindre sårbar
• man kan ha en högre hastighet för den gotländska trafiken
• möjlighet att skapa en gemensam gotlandsväxel
• sätta upp en central Cash-server för ofta besökta Web-platser – vilket ytterligare höjer
den upplevda hastigheten vid surfande
En eventuell realisering av en regional gemensam infrastruktur är ej på något sätt beroende av
att en regional kopplingspunkt etableras, sett från ett Internetperspektiv. Däremot kan en regional kopplingspunkt medföra bättre utnyttjande av kapacitet mellan framförallt Gotland och
omvärlden. Den stora vinsten med en framgångsrik regional kopplingspunkt, är den kringliggande verksamhet som är möjlig att driva i anslutning till kopplingspunkten.
Minimal miljöpåverkan
Kortsiktigt är det svårt att se några mätbara effekter på miljön. På längre sikt kan en investering i en ny gemensam regional infrastruktur medföra minskad belastning på miljön. Naturligtvis är en minskad miljöpåverkan exempelvis beroende av att elever och studenter i ökad
omfattning utbildas via distansutbildning samt att arbetstillfällen skapas som stimulerar och
medger arbete utifrån hemmen.
Investering i en gemensam infrastruktur kan på många sätt användas som styrmedel för en
minskad miljöpåverkan.
Säkerhet
En gemensam infrastruktur är beroende av en mycket stabil driftsmiljö, som i sin tur skall
resultera i en hög driftsäkerhet, d.v.s. infrastrukturens tillförlitlighet, tillgänglighet och integritet. En av fördelarna med att äga en komplett infrastruktur, är att ägaren får full insyn och
inflytande över infrastrukturens uppbyggnad. Det är således relativt enkelt att både teoretiskt
och statistiskt bedöma tillförlitlighet och tillgänglighet. En investering i ny gemensam infra-
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struktur bör vara baserad på produkter och teknik som resulterar i hög tillförlitlighet och tillgänglighet, då många kunder på längre sikt kommer att använda samma infrastruktur.
En investering i infrastruktur kompletterad med aktiva komponenter för logiska nätverk, uppfyller i de flesta fall de grundläggande integritetskraven. Med en sådan struktur blir det möjligt att erbjuda kunden hög tillförlitlighet, tillgänglighet och integritet, om kunden så önskar.
Detta scenario innebär ingen motsättning för samtidig anslutning av access förbindelser med
lägre kapacitet och servicenivå.
Tillsammans innebär ovanstående lösning att region Gotland får en infrastruktur som på kort
som lång sikt kan täcka samtliga intressenters behov av kommunikationslösningar inom och
utanför regionen, vilket är en förutsättning för att region Gotland skall kunna tillgodoräkna sig
alla fördelar av en investering i denna storleksordning.
Den planerade utbyggnaden på Gotland görs tillsammans med GEAB, Telia, Räddningsverket
och försvaret vilka samtliga uppfyller totalförsvarskraven enlit ÖCB FS 1998:1 och allmänna
råd FA22 angående redundans, kraftförsörjning och intrångsskydd. I den mån andra
intressenter kommer att delta kommer motsvarande krav att ställas på dem.
Lokal driftsorganisation
En realisering av ett bredbandsnät är beroende av ett kundunderlag med relativt stora behov.
På Gotland utgörs huvuddelen av detta kundunderlag av kommunens interna behov. Därtill
kan läggas en handfull större företag som vore intresserade av en alternativ operatör till Telia,
särskilt om denne kunde erbjuda en redundant lösning. Med hjälp av de medel staten ställt till
förfogande för en bredbandsutbyggnad på Gotland och med utnyttjande av flera alternativa
tekniker borde det vara möjligt att få till stånd ett bredbandsnät som i stort sett täcker hela ön.
Ett eventuellt ägande av infrastrukturen måste ej nödvändigtvis gå hand i hand med ett ansvarstagande för upprätthållandet av driften. Exempelvis kan GEAB vara en lämplig ägare av
transmissionen, då det skulle kunna ligga i deras intresse att få delfinansiering av förläggande
av annat kablage. GEAB har möjlighet att hyra ut, sälja eller låta kunden hyr -köpa optisk
transmission dvs att erbjuda en operatörsoberoende infrastruktur.
Med infrastruktur i form av bredband, är det för ett gotländskt företag möjligt att erbjuda
kommunikationslösningar inom regionen samt med omvärlden. Det finns idag få företag, som
har den kompetens och de resurser som är nödvändiga för att kunna planera, installera och
driftsätta en gemensam regional infrastruktur av denna storlek på Gotland.
Rättvis kostnadsfördelning
En realisering av ett bredbandsnät utifrån en hierarkiskt uppbyggd design där varje nivå av
hierarkin är likriktad, innebär att det är möjligt att erbjuda samma utbud av tjänster oavsett var
på Gotland tjänsterna efterfrågas. Det blir m.a.o. möjligt att leverera ett komplett utbud av
tjänster på ett och samma sätt i Visby, Hemse, Kräklingbo o.s.v.…, med förbehåll för den
sista biten mellan stamnät och kund.
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5. Vilken del av utbyggnaden av IT-infrastrukturen som med hänsyn till
efterfrågan bedöms respektive inte bedöms komma till stånd på kommersiell grund.
Erfarenheterna visar att det endast är Visby som kommer att erhålla bredbandskommunikation
på kommersiell grund.

6. Prioritering avseende geografiska områden och de tidsperioder som en
utbyggnad bör ske inom samt skälen för prioritering.
Ortssammanbindande nät
Basen för accessnätet kommer att utgöras av PLC (bredbandsaccess via elnätet) som matas
av ett ortssammanbindande nät bestående av en mix av teknikerna fiber och radiolänk, eventuellt kan man även tänka sig att utnyttja mikrovågslänknätet för att nå mer perifera orter.
För att kunna agera kraftfullt på marknaden behöver nätoperatören därför ett visst mått av
självständighet när det gäller fastlandsaccess och stomnät som matar accessnätet. Förutom
nyttjande av det befintliga radiolänksnätet kommer nya radiolänksförbindelser liksom fiberdragning att krävas för att ansluta transformatorenheter till backbone.

Den övergripande strukturen kan alltså beskrivas som i nedanstående modell.

Den lokala transformatorstationen ansluts via fiber till närmaste punkt på
det ortssamanbindande nätet och vidare mot backbone. Under det närmaste
året fram kommer kommunikationen i själva elnätet att begränsas till
anslutningen från den lokala trafoenheten till slutkund.
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Kostnaderna för ett ortssamanbindande fibernät på Gotland har av Bredbandsutredningen
uppskattats till drygt 90 Mkr. Det förefaller icke ekonomiskt försvarbart att inom överskådlig
framtid att investera i ett komplett fiberoptiskt nät. Istället föreslås att man sluter
samarbetsavtal mellan nätoperatören och förslagsvis GEAB/Telia/Intron/Teracom samt
räddningstjänsten för att nå backbone.
På ett års sikt bör även samarbete kunna etableras med Stokab/Sv Kraftnät då en ny
fastlandskabel landas. Kommer denna utbyggnad igång skall den lokale nätoperatören å sin
sida stå för att en basslinga anläggs på ön, enligt skiss nedan, vilken t ex GEAB skulle kunna
få i uppdrag att anlägga, drifta och underhålla samt nyttja som ett eget stomnät för ön. I
avtalet om en fastlandskabel ingår också att ett flertal operatörer skall betjäna Gotland. Vidare
skall ingå upprättandet av en lokal gix-punkt vilket öppnar intressanta möjligheter till:
!
!
!
!
!

Lämplig anslutningspunkt för operatörer som vill erbjuda ”Gotlands tjänster”
Lokal telefoni
Höghastighetsnät lokalt på Gotland
Routa Gotlandstrafiken lokalt
Upprätta central för spelservar/ cach-servrar

Utrullning
Vid planeringen av utbyggnaden har följande parametrar spelat avgörande roll för hur prioriteringen skall göras:
!
!

De prioriteringar av orter som föreligger i Kommunens underlag för bredbandsutbyggnaden. Bilaga 1.
Visby erbjuder visserligen konkurrens men är också den ort som kan ge en någorlunda
stor volym till rimliga kostnader. Orsaken är dels befolkningens storlek men framför
allt att antalet abonnenter per trafoenhet är större än på övriga delar av ön. Detta medför att utbyggnaden i Visby kan ske utan anlitande av statliga bredbandsmedel.
Q4 01

!

Q1 02

Q2 02

Q3 02

Antal anslutningar i Visby

150

100

100

100

Antal anslutningar. övrigt

100

80

70

40

Valet av orter utanför Visby följer i stort deras storlek med viss hänsyn tagen till deras
geografiska läge och den kabeldragning som följer på en ny fastlandskabel tillsammans med Stokab.
De inringade orterna på kartan nedan är de som prioriterats inom ramen för den gotländska bredbandsutbyggnaden.
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Utbyggnadsplan per ort.
Q4 01
Ant ansltningar Q1 02

Ort för utbyggnad

Q2 02
Q3 02

Q4 02
Q1 03

Q2 03
Q4 03

400

750

1000

50

50

Visby

2400

250

Slite

150

150

Roma

100

Hemse

150

Klinteham
Väskinde med Lummelunda

100
100

50

50

Vibble

200

100

100

Fårösund

100

100

Burgsvik

50

50

Lärbro

100

100

Övriga

550

550

Totalt

4000

100

50
50

500

50

500

1000

2000

Utbyggnaden på de mindre orterna kommer i praktiken delvis att styras av efterfrågan. Orter
med stor efterfrågan kommer att upprioriteras så snart detta är tekniskt möjligt med hänsyn till
närheten till det ortssammanbindande nätet.
Över tiden skulle den totala utbyggnaden ta sikte på 10000 enheter enligt följande:
Ämne

2001

2002

2003

Q4 01 Q1 02 Q2 02 Q3 02 Q4 02 Q1 03 Q2 03 Q3 03 Q4 03
Nya kunder under
perioden
Ackumulerat antal
kunder

200

300

700

1000 1500 1000

200

500

1200 2200 3700 4700 5400 6100 7100

2004

Ämne

700

700

1000

2005

Q1 04 Q2 04 Q3 04 Q4 04 Q1 05 Q2 05 Q3 05 Q4 05
Nya kunder under
perioden
Ackumulerat antal
kunder

400

400

300

500

300

300

300

400

7500 7900 8200 8700 9000 9300 9600 10000

Övriga tilläggstjänster
Vid etablerande av plc gäller det att så snabbt som möjligt attrahera en så bred kundstock som
möjligt. En av svårigheterna är att allt för många ser en relativt begränsad nytta av en bredbandsuppkoppling. Orsaken till tveksamheterna är att det än idag finns relativt få tjänster som
kräver bredband.
För Gotland, som en väl samanhållen geografisk och kulturell enhet finns det dock flera möjligheter att komma igång med kringtjänster som utnyttjar bredbandsnätet. Inte minst plc-tek-
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niken möjlighet att skapa V-LAN i olika områden skulle förenkla för t ex villa föreningen
eller hyresfastigheten att skaffa gemensamma sidor.
När Gotland väl fått sin lokala gix-punkt finns även möjlighet att köra den gotländska trafiken
internt. Här är det särskilt värt att notera att detta a) inte kräver access för Internet b) det interna nätet tillåter att kommunikationen körs i den hastighet som de lokala flaskhalsarna tillåter. Dvs. ju mer fiber / snabbare plc-uppkopplingar desto fortare kan kommunikationen gå
runt.
Funktioner med integration till det intelligenta hemmet

!

!
!

!

!

Bokningsfunktioner
Användaren skulle kunna boka tvättstuga, slå av och på video, diskmaskin, starta motorvärmare. Dessa saker bör vara anpassade i den privat kalendern.
Kontrollfunktioner
Användaren skulle kunna kontrollera att spisplattor, larm och belysning är avslagna
Mätfunktioner Användaren skulle kunna mäta och läsa av förbrukningar som el,
värme, vatten, gas, telefoni och Internet där du direkt kan se de innestående kostnaderna. Mätvärdena levereras via ett intelligent hus koncept.
Larmfunktioner
Användaren skulle kunna få larminformation vid inbrott, brand och läckage via SMS
(textmeddelande på mobiltelefon)
Porttelefonfunktioner
Användaren skulle direkt i sin PC kunna se vem som ringer på ytterdörren, vem som
befinner sig i butiken, etc. genom en enkel PC-kamera.

Fastighetstjänster
!

Boendeinformation
Fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna skulle kunna skicka ut information
via e-post (eller genom videostream) till sina hyresgäster, bostadsrättsinnehavare,
butiksinnehavare, etc. Här skulle även lägenhetsbyten, etc. kunna administreras
automatiskt.
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!

Felanmälan
Användaren skall kunna ha direkt kontakt med hyresvärden och fastighetsskötaren
för att underlätta felanmälan och service av fastigheterna, vilket ger minskade underhållskostnader. Vid hög prioritet bör ett SMS-meddelande gå till fastighetsskötarens mobiltelefon.

!

Fastighetsautomation
Fastighetsägarna skulle kunna sköta drift, del av underhåll och bevakning på distans och kunna kontrollera mätvärden för el, vatten, värme, etc.

Samhällsnyttiga tjänster
! Bibliotekstjänst
Användaren skulle via portalen kunna få tillgång till bibliotekstjänster där kan lån, beställningar, sökningar, etc. göras.
! Distansutbildning
Användaren skulle kunna ta del av universitetenas och högskolornas distansundervisning. Externa utbildningsanordnare skulle dessutom kunna distribuera ett ännu större
utbud av utbildningar.
! Hemvård
Kommunen/landstinget skulle kunna installera larm och kommunikationssystem för
att underlätta vård av sjuka i hemmiljö.
! Lokaltidning
Ett samarbete med motsvarande lokala tidning bör finnas
! Samhällsinformation, etc.
Kommunen skulle kunna nå ut med information och upplysningar, eventuellt genom
videostream.

7. Principerna för vilka villkor, inklusive prissättning, som skall gälla för
de nät som etableras med hjälp av stöd.
Kommunen har inga ambitioner att driva ett bredbandsnät i egen regi och kommer därför att
gå ut i en förhandlad upphandling och överläggning med marknadens aktörer med detta ITinfrastrukturprogram som underlag. Detta innebär att Lagen om offentlig upphandling, LOU,
inte kommer att tillämpas eftersom upphandlingen avser ett nät för hela Gotland.
Marknadens allmänna uppfattning om pris och prestanda
Tack vare sommarens plc-café i Björkanderska Magasinet finns det idag en klar bild av vad
allmänheten anser att en bredbandsuppkoppling skall kosta och vad man får för pengarna:
Har man lite kunskap om Internet, jobbar via modem eller kör via kabel-TV / ADSL är det
fortfarande 200 kronor (helst utan momspåslag) för 2 Mb som etsats sig fast i medvetandet.
Att kapaciteten är delad har man ringa begrepp om lika lite att Telias ADSL (som är den vanligen jämför med) är har asynkron överföring med begränsning på 512 kb.
Betydligt större priselasticitet finner man hos entusiaster i alla åldrar som sitter uppkopplade
via ISDN. Förutom att de vanligen har större kunskap om tekniker (de inte har) och kapaciteter är man villig att ta en relativt hög månadskostnad, upp mot 6 - 700 kronor i utbyte mot att
kunna tanka och ladda upp filer snabbt.
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Kombination mellan anslutningsavgift, månadskostnad och tilläggsdebitering
En fast grundavgift och en rörlig konsumtionsstyrd enhetsavgift mätt per Mb.
Dessutom en anslutningsavgift, som upp till ett visst belopp är fast, men där personer bor i
glesare områden kommer de att få betala en tilläggsavgift som utgör mellanskillnaden på ett
tänkt tak och den faktiska kostnaden.
Modellen innebär att centralorter hjälper till att subventionera utbyggnaden i glesbygden upp
till en viss nivå. Detta gör att ribban sänks för boende på landsbygden. I vår baskalkylmodell
har anslutningsavgift satts till 1500 sek men med god marknadsföring av intentionerna ”om
bredband för h e l a Gotland” och vid en jämförelse med marknaden i övrigt, skulle denna
kostnad ev. kunna höjas till 1995 sek eller t o m 2485 sek.
Modellen fast + rörlig avgift vid stora volymer gör att risken är stor att många användare vid
första anblicken kommer att betrakta systemet som mindre fördelaktigt än ADSL.
Modellen innebär att storkonsumenter betalar ett högre pris än normalkonsumenten.

En lägre avgift skulle kunna leda till att:
!
!
!

Konkurrenskraften ökade och prismodellen får ”förlåtelse / förståelse”
Volymen skulle sannolikt kunna över att öka betydligt snabbare än i baskalkylmodellen med ett lågprisupplägg
Lägre priser skulle innebära att idag tveksamma grupper kunde tänka sig att köpa en
bredbandsanslutning

Exempel på modell:
!

!

Att alla som köper en anslutning för 200 sek/månad, en budgetprodukt (pensionärsprodukt), får 0,25 GB fri kapacitet och ett något högre pris per nedladdad extra Mb (42
öre). Hushållsabonnemanget ligger kvar vid 1 GB fri kapacitet för 320 kronor. (Övriga
abonnemangsformer berörs ej).
En högre fast anläggningsavgift för alla: 995 sek eller t o m 2485 sek

För att få en uppfattning om vad t ex en Gb fri kapacitet innebär för kunden.
Med 1Gb fri kapacitet motsvarar endera av:
"
"
"
"
"
"
"

200 000 A4 sidor med text
1 200 minuters MP3 i CD kvalité
2 000 minuter med musik = 36 CD skivor i MP3 Pro format
85 timmar av ”real audio stream” = radio via nätet
500 000 korta e-mail
25 000 websidor
300 – 1000 timmars spel av on-line spel

Andelen fri kapacitet kommer naturligtvis att anpassas (uppåt) i takt med utvecklingen.

16

Det lokala utbudet och övriga konkurrenter på marknaden
Den lokala konkurrensen på Gotland begränsas geografiskt till de centrala delarna av Visby.
Aktörerna på marknaden utgörs av:
!

!
!
!

!
!

ComHem som erbjuder bredband via kabel-TV nätet i GotlandsHems fastigheter. Användarna är mindre nöjda med tekniken, framför allt verkar systemet drabbas av kraftig överbokning.
Telias som erbjuder ADSL i centrala Visby. De flesta användare av ADSL är nöjda
med tekniken.
Intron som tillhandahåller flexibla bredbandsanslutningar. Enbart inriktade på företagsmarknaden
PowerNet som erbjuder surfzon i innerstan och anslutningar på en rad platser i Visby.
Samarbetet med Expert som stått för kundkontakten har nu avbrutits och det verkar
som om företaget håller på att förskjuta sitt lokala fokus från villakunder till småföretag.
Tele2 i samverkan med GuteData som erbjuder radio-LAN lösningar för höghastighetsnät i centrala Visby.
Teracom, som genom sitt väl utbyggda digital-TV nät med en täckning av ca 90 % av
de gotländska hushållen utgör sannolikt den starkaste konkurrenten om marknadsandelarna. GEAB har dock två fördelar: 1) plc erbjuder 2,4 Mb i bägge riktningarna 2)
satsar vi snabbt, under hösten 2001, kommer vi igång före dem.

Nedan finns en samlad översikt av de flesta större leverantörerna på bredbandsmarknaderna i
Sverige;
Företag

Anslutningsavgift Pris per månad

Teknisk lösning

Vem kan ansöka

Bonet

1.295 - 1.795 kr

249 kr

Adsl - Fiber/lan

Flerfamiljshus och Villaägare

Bredbandsbolaget

495 - 2.000 kr

200 kr

Fiber/lan

Flerfamiljshus

Cenara

olika priser

195 kr

Fiber/lan

Flerfamiljshus i södra Sverige

ComHem

950 kr

295 kr

Kabel Tv

Flerfamiljshus i första hand

Comtech Data
Euroseek
Fiberdata
Globecom
Graphit

2000 kr och mer
varierande
olika priser
0 kr
1475 - 1795 kr

200 kr och mer
200 - 295 kr
olika priser
190 kr
250 kr

Radiosignal
Radio / Fiber / Lan
Kabel-Tv Fiber/lan
Fiber/Lan/Kabel-TV/Radio
Adsl

Alla i sydöstra Sverige
Flerfamiljshus
Flerfamiljshus med Kabel-Tv
Flerfamiljshus
Flerfamiljshus

Lidén Data

1.875 kr

200 - 299 kr

Fiber/lan

Flerfamiljshus

Net At Once
Omninet

upp till 700 kr
1475 - 1795 kr

99 - 185 kr
250 kr

Fiber/lan
Adsl

Flerfamiljshus i södra Sverige
Flerfamiljshus

Powernet

2000 kr

250 - 350 kr

Radiosignal

Alla

Procyon

975 kr

200 kr

Kabel-Tv

Kabel-Tv hushåll

Rix Telecom

upp till 3.000 kr

200 kr

Fiber/lan

Flerfamiljshus

SBC
Sky-Net

upp till 2.000 kr
saknas

200 kr
saknas

Adsl Lan
Radio

Bostadsrätter
Flerfamiljshus i Umeå

Sweden Online

400 kr

219 kr

Kabel-Tv

Flerfamiljshus med kabel-tv

Tele2

495 kr

195 kr

Kabel-Tv Fiber/lan

Flerfamiljshus och Kabel-Tv
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Teledata

450 - 3800 kr

200 - 300 kr

Kabel-TV / Radio

abonenter
Flerfamiljshus / Villor

Telia

975 - 1.475 kr

329 kr

Adsl Fiber/lan

Alla

Telenordia

olika priser

olika priser

Radio Fiber/lan Kabel-Tv

Flerfamiljshus

Thalamus

olika priser

200 - 300 kr

Kabel-Tv Fiber/lan

Kabel-Tv abonenter Flerfamiljshus Villor

UPC Chello

495 kr

200 - 295 kr

Kabel-Tv

Kabel-Tv abonnenter

Utfors

675 kr

129 - 349 kr

Fiber/lan

Flerfamiljshus

Prissammanställning gjord under sommaren 2001

8. Hur samverkan med närbelägna kommuner skall genomföras och hur
deltagande i regionalt samarbete skall ske.
Kommunikationslänk Stockholm - Gotland
I de regionala tillväxtavtal (RTA) som upprättats för såväl Gotland som Stockholmsregionen
ingår på respektive håll projekt som avser utbyggnad av infrastruktur för data- och telekommunikation kring Östersjön. Ett aktivt samarbete har bedrivits i denna fråga och en gemensam
satsning ligger inom ramen för regionernas RTA-arbete såväl som den statliga bredbandssatsningen inom Gotlands kommun. Det ligger dessutom i linje med det samarbete som bedrivs
mellan landstingen i Stockholm och på Gotland där det i dagsläget bl a finns planer på samarbete inom såväl sjukvårdsadministration som distansmedicin.
Satsningen innebär att Gotland får en alternativ förbindelse till Stockholmsregionen vilket
löser det mellanregionala problemet med bristande stamnät och minskar PTS (Post- och telestyrelsen) oro över bristande redundans fastlandet - Gotland, samt ger möjligheter till ytterligare internationella kommunikationslänkar i Östersjöregionen
Aktuella leverantörer är Stokab och Svenska kraftnät.

9. Sammanfattning.
Målet med en bredbandsutbyggnad är att nå så långt ut mot kommuninvånarna som möjligt så
att alla mot en rimlig kostnad kan ansluta hushållet med fiber direkt mot stomnätet.
För de perifera orterna kommer räddningstjänstens mikrovågslänknät att användas.
Basen för accessnätet kommer att utgöras av PLC (bredbandsaccess via elnätet) som matas
av ett ortssammanbindande nät bestående av en mix av teknikerna fiber och radiolänk, eventuellt kan man även tänka sig att utnyttja mikrovågslänknätet för att nå mer perifera orter.
Kommunen har inga ambitioner att driva ett bredbandsnät i egen regi och kommer därför att
gå ut i en förhandlad upphandling och överläggning med marknadens aktörer med detta ITinfrastrukturprogram som underlag. Detta innebär att Lagen om offentlig upphandling, LOU,
inte kommer att tillämpas eftersom upphandlingen avser ett nät för hela Gotland.
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Kommunalt partistöd
Innehåll
• Kommunstyrelsen 2001 10 30, § 282

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 282
Au § 241

Kommunalt partistöd 2002

Kommunfullmäktige fastställde 1992 grunderna för beräkning av anslaget för
kommunalt partistöd (1992 11 23, § 393): det totala anslaget för kommunalt partistöd ska motsvara 200% av basbeloppet vid föregående års utgång och antalet
ledamöter i kommunfullmäktige. Anslaget fördelas sedan i grundstöd i förhållande
till antalet mandat och resten fördelas proportionellt mellan partierna i förhållande
till antalet mandat. Sedan 1999 utgår grundstöd enligt följande:
1-3 mandat _____________ 55 000 kr
4-6 mandat ____________ 110 000 kr
7-9 mandat ____________ 165 000 kr
10 och fler mandat ______ 220 000 kr
Anm: Kommunfullmäktige har under åren gjort besparingar på det totala anslaget.

Bidrag politiska ungdomsorganisationer. Anslaget för bidrag till politiska ungdomsorganisationer ska motsvara 10% av partistödet. Bidrag utgår i form av
grundstöd (40% av anslaget), som fördelas efter antal mandat för moderpartiet i
kommunfullmäktige och projektstöd (60%).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• För 2002 anslås 5 214 000 kr för kommunalt partistöd och bidrag till politiska
ungdomsorganisationer. Bidrag till de politiska partierna och deras ungdomsorganisationer fördelas enligt fastställda regler.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
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Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 15

2001 11 26

Bestämmelser om bidrag till studieförbund
Innehåll
• Kommunstyrelsen 2001 10 30, § 283
• Ledningskontoret 2001 09 21
• Kultur- och fritidsnämnden 2001 06 29, § 112
• Allmänna bestämmelser

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 283
Au § 242

Bestämmelser om bidrag till studieförbund
KS 2001/0385-76
- Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-27, § 112
- Ledningskontoret 2001-09-21

Kultur- och fritidsnämnden har framlagt förslag till ändring av bestämmelserna
för bidrag till studieförbund. Ledningskontoret har tillstyrkit förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Kultur- och fritidsnämndens förslag till bestämmelser fastställs att gälla fr.o.m.
1 januari 2002.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2001-09-21
Ledningskontoret
Kommunstyrelsen

Bidragsregler till studieförbunden
Kultur- och fritidsförvaltningen ,Gotlands Bildningsförbund och studieförbunden har
utarbetat ett förslag till nya bidragsregler som innehåller kriterier och principer för
hur det kommunala bidraget skall fördelas.
Bidraget lämnas i form av ett grundbidrag som kan utgå med 50 000 kr per år och ett
mer verksamhetsrelaterat bidrag, folkbildningsbidraget, som fördelas efter hur många
studiecirklar, arrangemang mm som genomförs. Kultur- och fritidsnämnden kan
vidare enligt förslaget till bidragsbestämmelser avsätta 500 000 kr för olika tema eller
projekt inom folkbildningsområdet.
I jämförelse med gällande bidragsregler kan det nya förslaget sägas vara tydligare
relaterat till den utåtriktade verksamheten som genomförs i studieorganisationernas
regi. Det är positivt att kultur- och fritidsnämnden genom tema- och projektbidraget
skapat möjlighet att själva bestämma över och påverka utformningen av särskilda
insatser inom folkbildningsområdet. Med tanke på att det kommunala bidraget i 2001
års budget uppgår till 6,3 mkr borde kanske ett betydligt större belopp än 500 tkr
avsättas. Detta skulle i så fall innebära att kommunen i högre grad kan styra, påverka
och stödja utbudet av särskilda och angelägna folkbildningsinsatser av allmänt
intresse istället för som f n mer reservationslöst bidra till ett traditionellt
studiecirkelutbud.
Bidragsreglerna är utformade så att inga garantier lämnas för hur stort bidrag som
årligen skall utgå. Med tanke på kommunens mycket ansträngda ekonomi och då i
princip en enig kommunstyrelse ställt sig bakom ” 16 steg till ekonomisk balans”
anser ledningskontoret att nuvarande nivå på anslaget (6,3 mkr) bör omprövas i
samband med beredningen av förslaget till 2002 års budget.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Kultur och fritidsnämndens förslag till nya bidragsregler för studieförbunden
antas
2. Nivån på anslaget till studieförbunden trappas successivt ner med 750 tkr per år
under en fyraårsperiod med början fr o m 2002
LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
Göran Gyllenkrok

Regiondirektör

Redovisningschef
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GOTLANDS KOMMUN
Kultur- och fritidsnämnden

2001-06-27

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

2001-05-09

Kfn § 112
Au § 112
Förslag till bestämmelser för fördelning av bidrag till studieförbund
Dnr 2001/089-76
Gotlands Bildningsförbund/Studieförbunden
på Gotland 2001-02-05
Kfn § 34, 2001-02-28
Fritidsavdelningen 2001-05-03
Fritidsavdelningen 2001-06-15

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under § 121/00 att, i enlighet med en
framställning från studieförbunden och Gotlands Bildningsförbund, bl a
verkställa en översyn av fördelningsprinciperna för bidraget till studieförbunden.
Under samma paragraf beslöts också att genomföra ett seminarium med
bildningsförbundet och samtliga studieförbund.
I enlighet med vad som överenskommits har berörda studieorganisationer och
Gotlands Bildningsförbund därefter arbetat med att ta fram ett förslag till
principer för fördelning av bidraget.
Förslaget överlämnades under § 34 till kultur- och fritidsförvaltningen för handläggning.
Fritidsavdelningen har därefter arbetat med förslaget och gjort smärre ändringar
och kompletteringar.
Arbetsutskottets beslut
Förslaget, med smärre redaktionella ändringar, remitteras till Gotlands bildningsförbund och berörda studieförbund och behandlas därefter vid kultur- och
fritidsnämndens junisammanträde.
____

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget och överlämnar det
till kommunstyrelsen för beslut och fastställande i kommunfullmäktige.
Bestämmelserna skall tillämpas vid fördelning av bidrag från budgetåret 2002.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå framställd begäran om hyresfri
lokal.
Kultur- och fritidsnämnden avslår också framställningen om tilläggsanslag med
500 000 kr för möjliggörande av Tema/Projektbidrag.

Studieförbund\Bidragsbestämmelser 010615

BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND PÅ GOTLAND
1.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1:1

Gotlands kommuns kultur- och fritidsnämnd kan ge bidrag till studieförbundens
verksamhet enligt nedan.

1:2

Bidragets huvudsakliga syfte är att täcka del av administrations- och lokalkostnader för
den folkbildning som studieförbunden ger i form av studiecirklar, annan
gruppverksamhet, kulturarrangemang och tema/projektverksamhet. Villkor för bidrag
är att verksamheten är öppen för alla.

1:3

Dessa bestämmelser gäller för årligen genomförd verksamhet och första
bidragsutbetalning sker 2002.

1:4

Bidrag kan utgå till sådana på Gotland verksamma organisationer som är berättigade
till bidrag från Folkbildningsrådet för sin lokala verksamhet. Den för verksamhet på
Gotland arrangerande organisationen söker bidrag.

1:5

Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte bidrag till organisation som för samma
verksamhet erhållit stöd ur kommunala medel från annan nämnd.

1:6

Kommunens eventuella fordran på organisation och dess ev. lokala avdelningar
regleras innan bidrag utbetalas.

1:7

Om oriktiga uppgifter lämnas i ansökan om bidrag kan nämnden besluta att
organisationen blir återbetalningsskyldig och/eller avstängas från bidrag under viss tid.

1:8

Organisation skall årligen till nämnden insända kopia på verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt justerat protokoll från genomfört
årsmöte.
I dessa handlingar skall klart kunna utläsas den lokala verksamheten på Gotland,
antalet studiecirkeltimmar, dito inom annan gruppverksamhet, antal kulturarrangemang samt ev. genomförda temaverksamheter. Handlingar skall bevaras enligt vad som
stadgas i bokföringslagen.
Organisation ska även vid behov kunna ta fram statistikmaterial för granskning på sätt
som nämnden bestämmer.

1:9

Organisation är skyldig att anmäla sådana väsentliga förändringar i organisationen eller
i verksamheten som kan påverka förutsättningarna för erhållande av bidrag.

1:10 Alla tidigare regler och överenskommelser beträffande bidrag upphör att gälla i och
med dessa nya bestämmelser.

2.

FOLKBILDNINGSBIDRAG

2:1

Bidrag utgår i efterskott och baseras på genomförd verksamhet de tre närmast
föregående åren.

2:2

Grundbidrag kan utgå med 50 000 kronor per år till sådant studieförbund som under de
tre föregående åren genomfört sammanlagt minst 3 000 studiecirkeltimmar.

2:3

Folkbildningsbidraget baseras på genomsnittliga antalet bidragsgrundande enheter de
tre närmast föregående verksamhetsåren. Genomförda studiecirklar, annan gruppverkhet och kulturarrangemang utgör grund för beräkningen av bidragsgrundande enheter
där:
En Studiecirkeltimma utgör 1 bidragsgrundande enhet.
En Annan gruppverksamhet utgör 0.5 bidragsgrundande enhet.
Ett Kulturarrangemang utgör 7.3 bidragsgrundande enheter.

2:4

Maximalt 33 % av nämndens avsatta medel till studieförbundsbidrag enligt ovan kan
fördelas till ett enskilt studieförbund.

2:5

Förskott baserat på 30 % av föregående årets bidrag kan utbetalas årligen den 15
januari om förskottsansökan på av nämnden fastställd blankett dessförinnan inlämnats.

2:6

Huvudansökan ska ske på av nämnden fastställd blankett och vara nämnden tillhanda
senast 30 april årligen.

2:7

Tidigast den 30 juni utbetalas 35 % och 30 september utbetalas resterande 35 % av
bidraget: Dessa bidrag utbetalas om organisation har lämnat kopia på handlingar enligt
punkt 1:8 i Allmänna bestämmelser under förutsättning att korrekt redovisning har
inlämnats till kultur- och fritidsnämnden.

3.

TEMA / PROJEKTBIDRAG

3:1

Kultur- och fritidsnämnden kan senast 31 augusti årligen föreslå tema för särskilda
folkbildningsinsatser av allmänt intresse, att pågå i projektform under del av eller hela
nästkommande verksamhetsår och kan för dessa insatser årligen avsätta högst 500 000
kronor.

3:2

Bidrag kan sökas för sådant projekt där minst tre studieförbund samverkar.
Samverkande studieförbund lämnar en gemensam ansökan där det framgår vem som
utsetts som projektansvarig och vem som utsetts som bidragsmottagare. Kultur- och
fritidsnämnden fastställer takbelopp, men riktlinje är att maximalt beviljas 200 000:per ansökan.

3:3

Ansökan ska lämnas på av kultur- och fritidsnämnden fastställd blankett och vara
kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 31 oktober årligen.

På beviljat bidrag överstigande 50 000:- kan förskott på 50 % utbetalas. Tidplan för
utbetalning av resterande del beslutar kultur- och fritidsförvaltningen.
3:4

4.0

4.1

Projektansvarig ansvarar för att slutredovisning av projektet sker senast 2 månader efter
projekttidens utgång. Redovisningen ska ske på av nämnden fastställd blankett.

ÖVRIGT

Kultur- och fritidsnämnden kan, om synnerliga skäl föreligger, besluta om mindre
avsteg från dessa bestämmelser i särskilda fall.

Författningssamling för Gotlands kommun

REGLER FÖR BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND
Antagen av kommunfullmäktige 1994-02-14. Gäller från 1994-01-01.
1. Gotlands kommuns kultur- och fritidsnämnd ger bidrag till den lokala organisationen för
studieförbund som är godkända av Skolverket. Organisationen skall ha sin verksamhet
förlagd till Gotland och ha en ansvarig styrelse och en ekonomisk redovisning som följer
gällande bestämmelser i bokföringslagen.

2. Kommunens bidrag syftar i huvudsak till att täcka del av lokal- och administrationskostnader
för den folkbildning som studieförbunden ger i form av studiecirklar samt kultur- och
kursverksamhet.

3. Kommunens bidrag delas enligt följande:

A.

88 % av anslaget fördelas i direkt proportion till statsbidraget till
studieförbundens respektive lokala organisationer för det senast avslutade
statliga budgetåret. Till underlag för kommunens fördelning ingår endast
statsbidraget från Folkbildningsrådet som förmedlats av riksorganisationerna
enligt statens förordning om statsbidrag till folkbildning.
Exempel: Statsbidraget till studieförbundens lokala organisationer för tiden
1 juli 1992 - 30 juni 1993 och som redovisas i organisationens bokslut till
kommunen senast den 31 oktober 1993, utgör underlag för kommunens
bidrag 1994.

B.

12 % av anslaget utgör bidrag till kostnader, under det senast avslutade statliga
budgetåret, för övrig kursverksamhet som den lokala organisationen anordnar
eller sänder deltagare till. Bidrag utgår dock inte till kommersiell
uppdragsutbildning. Fördelningen sker i direkt proportion till antalet
genomförda deltagardagar, varvid beaktas:

1. En kursdag utgöres av fyra, eller flera, 45-minuters-pass under en och
samma dag.

2. En deltagardag motsvaras av en kursdeltagare som följt en kursdag enligt
B1.

3. En deltagardag genomförd på fastlandet multipliceras med faktorn 3,0.
Studieförbunden skall på förfrågan kunna styrka deltagardagarna med
deltagarlistor och program med tidsangivelser.

Exempel: Ett studieförbund anordnar och ansvarar för en kurs omfattande
två dagar med 16 deltagare. Detta motsvarar 16 x 2 = 32 deltagardagar. Ett
studieförbund skickar 3 deltagare på en 4-dagarskurs på fastlandet, vilket
motsvarar 3 x 4 x 3,0 = 36 deltagardagar.

4. Ansökan och redovisning skall göras på av kommunen fastställda blanketter och vara
undertecknade av behörig firmatecknare. Studieförbundets revisor skall intyga riktigheten av
lämnade uppgifter i redovisningen.
Endast en ansökan från vardera av studieförbunden behandlas av kultur- och fritidsnämnden.
Om verksamheten är uppdelad i flera enheter inom förbundet skall studieförbundet samordna
uppgifterna till en gemensam ansökan.

5. Efter det att kultur- och fritidsnämnden prövat ansökningarna och beslutat om fördelning av
bidragen, utbetalas 50 % av bidraget i januari och 50 % i juni.

6. Bidragsmottagande studieförbund är skyldigt att ställa räkenskaper och andra av sina
handlingar till kommunens förfogande för granskning.
Ansökan lämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen senast 30 april årligen.
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Höjning av barnnorm inom socialbidragsnormen. Motion
Innehåll
• Kommunstyrelsens förslag 2001 10 30, § 285
• Motion 2001 02 14
• Ledningskontoret 2001 09 12 (+bilagaVVF)

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 285
Au § 243

Motion. Höjning av barnnorm inom socialbidragsnormen.
KS 2001/0135-88
- Motion 2001-02-14
- Arbetsutskottet 2001-08-14, § 192
- Ledningskontoret 2001-09-12

Christer Engelhardt (s) och Bodil Rosengren (v) har i motion föreslagit att "barnnormen inom socialbidragsnormen" ska höjas med 100 kr så snart som möjligt
eller från 1 april. Arbetsutskottet har återremitterat ärendet (§ 192/010814). Med
hänvisning till såväl kommunalrättsliga som ekonomiska aspekter föreslår
ledningskontoret att motionen avstyrks.
Yrkande:
• Rose-Marie Stenbom (s) yrkade att motionen skulle tillstyrkas.
Ordföranden ställde proposition på frågan om motionen skulle tillstyrkas eller
avstyrkas och förklarade sig anse att kommunstyrelsen beslutat avstyrka den.
Omröstning begärdes och kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för
att motionen skulle avstyrkas. NEJ för att motionen skulle tillstyrkas. 8 ledamöter
röstade ja: Eva Nypelius (c), Per-Olof Jacobsson (c), Lena Celion (m), Ove
Nyman (m), Bror Lindahl (fp), Sven Larsson (gp), Yngve Andersson (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), RoseMarie Stenbom (s), Bengt Viberg (v). Kommunstyrelsen hade således beslutat
avstyrka motionen .
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Motionen avslås.
Paragrafen förklarades omedelbartjusterad.

Visby 2001-02-14
Motion till Kommunfullmäktige Gotlands Kommun.

Höjning av barnnorm inom socialbidragsnormen.
När barnbidraget höjdes med 100 kronor den 1 januari i år (2001) fick barnhushållen
ökade inkomster. En konsekvens av detta blev att för de barnhushåll som är hänvisade
till att söka socialbidrag får man denna ökade inkomst på 100 kronor avdragen vid en
socialbidrags ansökan.
Statsminister Göran Persson och Socialminister Lars Engqvist har uppmanat landets
kommuner att för barnhushåll som söker socialbidrag justera barnnormen inom
Socialbidragsnormen så att även dessa får del av denna inkomstökning. Utav landets
289 kommuner har drygt hälften till dags datum följt denna uppmaning.
För Gotlands Kommuns del skulle denna justering av barnnormen kosta drygt 600 000
kronor.
Vi föreslår att kommunfullmäktige i Gotland kommun höjer barnnormen inom
socialbidragnormen med 100 kronor från och med 1 april eller så snart som möjligt.

Christer Engelhardt
Socialdemokraterna

Bodil Rosengren
Vänsterpartiet

2001-09-12

Dnr KS 2001/0135-88

Ledningskontoret

Budgetberedning/Kommunstyrelsen

Motion om höjning av barnnorm inom socialbidragsnormen
Christer Engelhardt (s) och Bodil Rosengren (v) har i en motion yrkat att
Gotlands kommun höjer barnnormen inom socialbidragsnormen med 100 kr
för att barnfamiljer inte skall få vidkännas en sänkning av socialbidraget med
anledning av att barnbidraget höjts.
Motionen återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 augusti.
Kompletterande uppgifter
Kontakter har tagits med kommunförbundet som anser att socialtjänstlagen
inte ger utrymme att generellt höja normen för barnfamiljer. En särbehandling
är inte att rekommendera av barnfamiljer i förhållande till andra grupper
exempelvis arbetslösa ensamstående, pensionärer med låga pensioner och
förtidspensionärer. Regeringen kan generellt påverka normen eller visa på
olika gruppers behov. Socialtjänstlagen ger dock möjlighet att individuellt
bedöma i enskilda fall för att ge en skälig levnadsnivå.
Länsrätten i Vänersborg har avgjort en laglighetsprövning vad gäller
Trollhättans kommuns höjning av barnnormen i försörjningsstödet med 100 kr
per månad från och med 1 mars 2001. Trollhättans kommun ansåg att kommunen kan besluta att anta normer som i praktiken utgör ett tillägg till det
lagreglerade försörjningsstödet. En generell höjning av barnnormen innebär
att alla barn behandlas lika. Länsrätten upphävde arbetsmarknads- och socialnämndens beslut med hänvisning till att det saknas stöd i socialtjänstlagen för
att gynna en hushållstyp (barnfamiljer) framför andra grupper av socialbidragstagare. Länsrätten bedömer att nämndens beslut är olagligt på denna
grund. Andra grupper som träffas av höjda ersättningsnivåer gällande A-kassa,
underhållsbidrag, bostadstillägg, ålderspensioner med mera får vidkännas
bidragsminskning varför det överklagade beslutet måste anses strida mot
likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § Kommunallagen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3

Länsrättens dom är överklagad av Trollhättans kommun till kammarrätten i
Göteborg. Enligt uppgift kommer dom någon gång under hösten.
Enligt uppgift från Visby vårdförvaltning kan antalet barn i familjer som
erhåller socialbidrag uppskattas till 410-420 i genomsnitt under året för
Gotland. Kostnadsökningen för att höja barnnormen med 100 kr per barn
uppgår då till ca 500 tkr per år. Effekt av eventuella flerbarnstillägg har inte
beaktats i beräkningen.
Om konjunkturen försämras och arbetslösheten ökar kommer sannolikt även
kostnaden för ändrad barnnorm att öka. Som jämförelse gäller att antalet barn
i hushåll som får socialbidrag i januari 2000 uppgick till ca 600.
Med hänsyn till kommunförbundets rekommendation och tolkning av
socialtjänstlagen samt kommunens svåra ekonomiska situation förslår
ledningskontoret att motionen avslås.

Förslag till beslut
Motionen avslås.

Bo Dahlöf
Regiondirektör

Bifogas
Redovisat underlag från Visby vårdförvaltning

1 mars 2001






    

Effekter på socialbidragsbehovet av barnbidragshöjning m m.
Frågeställningen är hur mycket mindre socialbidrag som barnhushåll behöver/får
efter årsskiftet, då grundbeloppet för barnbidrag höjdes med 100 kronor per barn
och flerbarnstillägget i motsvarande grad. En fullständig bild av förändringarna
fås om man gör verkliga beräkningar och tar hänsyn till alla de faktorer som kan
påverka ett hushålls inkomster och utgifter.
Hushållens inkomster påverkas vanligtvis av förändringar av löner, bidrag och
skatter. Utgifterna påverkas av förändringar av boendekostnad, barnomsorgskostnad och utgifter för att ta sig till och från arbetet (i förekommande fall).
Genom att göra socialbidragsberäkningar enligt den gängse rutinen kan man visa
hur barnbidragshöjningen, skattesänkningen och hyreshöjningen har påverkat tre
fiktiva hushåll. I största möjliga mån har hänsyn tagits till realistiska förhållanden: Bostadsbidrag har beräknats med hjälp av beräkningsprogram på Försäkringskassans hemsida. (Detta ger inte ett exakt belopp för bostadsbidrag, men det
är användbart i sådana här sammanhang.) Barnomsorgskostnad har beräknats
efter kommunens avgiftsregler. Skatt på ev lön har dragits enligt tabell.
Hushåll nr 1
Ensamstående med ett barn, fem år. Arbetslös.
Bor i lägenhet, hyra år 2000: 4000 kronor. Hyreshöjning 1,25 % ger hyra år
2001: 4050.
Inga inkomster förutom barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd.
Beräkning:
Inkomster
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Underhållsstöd
Summa inkomster
Utgifter
Norm
Boendekostnad
Summa utgifter
Socialbidragsbehov

2000

2001

850
1 800
1 173
3 823

950
1 800
1 173
3 923

4 520
4 000
8 520
4 697

4 520
4 050
8 570
4 647

Adress Söderväg 1, Box 1243, 621 23 Visby
Telefon växel 0498-268000 Telefax 0498-279885

Individ- och familjeomsorgen

2001-03-01

2

Det här hushållets behov av socialbidrag har minskat med femtio kronor som en
effekt av hyreshöjningen och barnbidragshöjningen.
Hushåll nr 2
Ensamstående med ett barn, fem år.
Bor i lägenhet, hyra år 2000: 4000 kronor. Hyreshöjning 1,25 % ger hyra år
2001: 4050.
Deltidsarbetande, bruttolön 6 250 kr/mån (75 000 kr/år). Barnet i barnomsorg
20 - 29 tim/vecka. Övriga inkomster: bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd.
Beräkning:
Inkomster
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Underhållsstöd
Lön
Summa inkomster
Utgifter
Norm
Boendekostnad
Barnomsorgsavgift
Summa utgifter
Socialbidragsbehov

2000

2001

850
1 800
1 173
4 282
8 105

950
1 800
1 173
4 388
8 311

4 520
4 000
400
8 920
815

4 520
4 050
400
8 970
659

Den här familjens socialbidragsbehov har minskat med 156 kronor med hänsyn
tagen till ökat barnbidrag, sänkt skatt och höjd hyra.
Hushåll nr 3
Två vuxna och tre barn, 5, 10 och 13 år.
Bor i lägenhet, hyra år 2000: 5 300 kronor. Hyra år 2001: 5 400 kronor.
En av de vuxna arbetar heltid, bruttolön 13 050 kr/mån (156 600 kr/år). Den
andra vuxna är arbetslös. Inget av barnen är i barnomsorg. Övriga inkomster:
Barnbidrag och bostadsbidrag.
Beräkning
2000
Inkomster
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Lön
Summa inkomster
Utgifter
Norm
Boendekostnad
Summa utgifter
Socialbidragsbehov

2001

2 777 3 104
1 600 1 600
8 596 8 790
12 973 13 494
10 220 10 230
5 300 5 400
15 520 15 630
2 547 2 136

Individ- och familjeomsorgen

2001-03-01

3

Den här familjens socialbidragsbehov minskade med 411 kronor som en effekt
av höjt barnbidrag, sänkt skatt och höjd hyra.
Slutligen ett autentiskt exempel:
Två vuxna, fyra barn, 1, 2, 4 och 6 år.
Mannen har inkomst, kvinnan är arbetslös. De bor i lägenhet, hyra år 2000: 6
892 kr, hyra år 2001: 6 978 kronor.
Beräkning
2000
Inkomster
Barnbidrag
Bostadsbidrag
Lön
Summa inkomster
Utgifter
Norm
Boendekostnad
Fackavgift
Hushållsel
Summa utgifter
Socialbidragsbehov

2001

4 307 4 814
2 800 2 000
9 100 9 411
16 207 16 225
11 180 11 330
6 892 6 978
245
245
342
367
18 659 18 920
2 452 2 695

Genom att bostadsbidraget hade sänkts och normen höjts hade denna familj ett
större behov av socialbidrag i år än vad den hade förra året. Barnbidragshöjningen har i detta fall inte kompenserat detta. Skillnaden mellan barnbidrag i år och
förra året uppgår, med hänsyn tagen till att det utgår flerbarnstillägg för två barn,
till 507 kronor.

Då reglerna om försörjningsstöd infördes, fattades beslut om att beräkna de personliga kostnaderna för barn under sju år inklusive lunch fem dagar per vecka.
Normkonstruktionen ger utrymme för att beräkna dessa kostnader till ett lägre
belopp för de familjer som har barn i barnomsorg. Det lägre beloppet ska dock
inte användas då barnen har lov, är sjuka eller av annan anledning inte närvarar i
barnomsorgen. Nedsättningen är 130 kr/månad för barn 0 - 3 år och 190 kr/mån
för barn 4 - 6 år. Eftersom varje familjs behov ska prövas efter de förutsättningar
som gäller, skulle en tillämpning av normen för barn i barnomsorg medföra ett
icke oväsentligt merarbete. Många av familjerna som har socialbidrag är arbetslösa och har inte barnomsorg, så effekten av detta arbete skulle inte få någon
större effekt på kostnaderna.
Ska man försöka dra några slutsatser av de ovanstående fiktiva beräkningarna, är
det att hushållens inkomster och eventuellt socialbidragsbehov inte bara beror på
höjningen av barnbidragen. Skattesänkningen kan ha medfört att en del av dem
som hade någon form av skattepliktig inkomst förra året och som samtidigt behövde socialbidrag, idag kan klara sig utan socialbidrag. Hyreshöjningen på i
genomsnitt 1,25 % i Gotlandshems lägenheter tar en del av inkomstökningarna.

Individ- och familjeomsorgen

2001-03-01

Den familj, vars autentiska beräkning redovisas, fick ett större behov av socialbidrag. Till största delen beror detta på bostadsbidragssänkningen med 800 kronor och hyreshöjningen med närmare 100 kronor. Riksnormen för den familjen
höjdes med 150 kronor.
Individ- och familjeomsorgen
Hans Haglund
utredningssekreterare
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 17

2001 11 26

Övergripande inriktningsmål
Innehåll
• Kommunstyrelsen 2001 10 31, § 264
• Ledningskontoret 2001 10 09

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 264
Au § 225

Övergripande inriktningsmål
KS 2001/0533-00
- Ledningskontoret 2001-09-28

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas förslag till ändring av de övergripande målen för samtliga verksamheter, som enligt planeringsprocessen ska
behandlas under 2001.
Förutom ändringar i nuvarande mål föreslås inriktningsmål införas för följande
nya områden: "Skydd och säkerhet", "Barn och utbildning" (nu enbart utbildning),
"Personal- och avtalsfrågor samt kompetens- och organisationsutveckling", samt
"Hälso- och sjukvård" (förutom området "Vård och omsorg").
Yrkanden:
•

Under avsnittet "Övergripande mål för samtliga verksamheter" yrkade Rose-Marie
Stenbom (s) att andra punkt-satsen skulle ha följande lydelse: tillse att
begreppet "smidiga Gotland" genomsyrar verksamheten genom att bl.a.
samordna sina insatser med andra myndigheters och organisationers insatser
och samarbeta över verksamhetsgränserna".

•

Under avsnittet "Information och marknadsföring" yrkade Rose-Marie
Stenbom (s) att andra och tredje punktsatserna skulle byta plats.

•

Under avsnittet "Skydd och säkerhet" yrkade Sonia Landin (s) att "Brand och
olycksrisker skall fortlöpande minskas, detta gäller särskilt världsarvsstaden
Visby" skulle utgöra en egen punkt.

•

Under avsnittet "Ekonomi" yrkade Bengt Viberg (v) att meningen
"utdebiteringen ska inte höjas" skulle slopas.

Ordföranden ställde proposition på Rose-Marie Stenboms respektive Sonia
Landins yrkande och förklarade sig anse att de bifallits. Ordföranden ställde
proposition på Bengt Vibergs yrkande och förklarade sig anse att det avslagits.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Med ovan vidtagna förändringar fastställs de övergripande inriktningsmålen för
perioden 2002-2003.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2001-10-09
Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Övergripande inriktningsmål för samtliga verksamheter
Enligt planeringsprocessen för Gotlands kommun samt kommunstyrelsens beslut 1997-01-23, KS § 15, gäller att inriktningsmålen ska beredas och behandlas vid fyra olika tillfällen under en tvåårsperiod. Rubricerade mål (Budget
2001 och flerårsplan 2001-2005, sid 27-29) ska behandlas under år 2001.
Nämnderna har granskat de övergripande målen och lämnat förslag till
revidering (bilaga 1).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
De reviderade övergripande målen fastställs.

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

Revidering av övergripande mål Gotlands kommun
Materialet innehåller följande markeringar. Ändrad text = text understruken.

Förslag till reviderade mål
Övergripande mål för samtliga
verksamheter
Kommunen ska
•
erbjuda sina invånare och besökare hög
kvalitet i boende, utbildning, arbete,
miljö, vård, omsorg och service
•

•

tillse att begreppet ”smidiga Gotland”
genomsyrar verksamheten genom att bl
a samordna sina insatser med andra
myndigheters och organisationers insatser
genom att samordna insatser med andra
myndigheter och organisationer underlätta för såväl allmänhet som näringsliv
i sina kontakter med samhällets olika
organ.

Befolkning
• Kommunen ska arbeta för att minst 65
000 personer ska bo på Gotland och andelen boende på landsbygden ska bibehållas.
Regional utveckling, näringsliv och
sysselsättning
Kommunen ska verka för att
•

tillämpa ett helhetsperspektiv där regionens och kommunens bästa överordnas nämndspecifika önskemål och behov

•

genom en kontinuerlig omvärldsbevakning samt uppföljning och identifiering
av regionala utvecklingsbehov och
möjligheter förverkliga gällande översiktsplan (Gotland 2010)

•

minst femtusen nya och varaktiga arbetstillfällen skapas över hela Gotland
till år 2010 (Vision Gotland 2010,
1995-02-13).

•

förebygga och bekämpa företeelser som
leder till våld, rasism, isolering och
drogmissbruk

•

verka för jämställdhet mellan könen

•

fördjupa och stärka den lokala demokratin

•

i planering och verksamhet utgå från att
Gotlands kommun är en ekokommun

•

utveckla Gotland till en mötesplats i
Östersjön och genom sitt internationella engagemang bidra till den demokratiska utvecklingen i östersjöområdet

sysselsättningsökningen huvudsakligen
sker inom den privata tjänstesektorn,
besöksnäringen och inom de s k
distansoberoende verksamheterna

•

arbetslösheten minimeras – för i första
hand ungdomar.

•

•

•

beakta EU:s möjligheter till utvecklingsstöd och därvid utnyttja olika former för Östersjö-samverkan med
särskild tonvikt vid samarbetet med
Östersjöns övriga öar
i all verksamhetsplanering beakta
kommunens Handlingsprogram för
handikappfrågor och FN:s konvention
om barnets rättigheter.

Information och marknadsföring
Kommunen ska
•
ha en marknadsföring och extern information som ger en bred bild av Gotland
och bland annat skildrar ön som ett
framtidsinriktat samhälle att leva och
verka i
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•

ge kommuninvånarna en god kunskap
om den kommunala verksamhetens
förutsättningar, omfattning och service

•

ha en intern information som främjar
effektivitet och helhetssyn.

Kommunikationer

en god livsmiljö och en långsiktigt
hållbar utveckling för människor, djur
och växter
•

minimera utsläpp av avloppsvatten och
miljöfarliga ämnen samt verka för en
kretsloppsanpassad avfallshantering
och en strävan att göra Gotland till ett
nollut-släppsområde.

Kommunen ska verka för
•

•

•
•

väl utbyggda kommunikationer av god
standard såväl på, som till och från
Gotland
kommunikationer av god kvalitet med
andra regioner, i första hand inom
östersjöområdet
optimala förutsättningar för gods-,
passagerar- och kryssningstrafik
att goda tele- och datakommunikationer
etableras såväl för kommunikationer
till och från Gotland som inom länet.

Fysisk planering och miljövård
Kommunen ska
•

ha en god planberedskap som bl a tillgodoser behovet av mark för framtida
exploateringar, såväl för bostäder som
för andra ändamål

•

ha en långsiktigt god hushållning med
våra naturresurser och värna om de
specifika värden som kännetecknar den
gotländska natur- och kulturmiljön

•

ha en god byggnadskultur och en god
stads- och landskapsmiljö samt bevara
kulturhistoriskt värdefulla miljöer

•

genom en långsiktig planering skydda
och säkra befintliga vattentäkter samt
lokalisera möjliga vattentäkter som ger
vatten av god kvalitet och i tillräcklig
mängd

•

utveckla Gotland till ett biologiskt och
ekologiskt anpassat samhälle som ger

Skydd och säkerhet
Kommunen ska verka för att
• alla människor som vistas inom kommunen skall känna trygghet och säkerhet i sin miljö. Brand och olycksrisker
skall fortlöpande minskas, detta gäller
särskilt världsarvsstaden Visby.
• när olyckor inträffar skall ett snabbt och
effektivt ingripande kunna ske för att
begränsa skadekonsekvenserna på
människor, egendom och miljö.

Kultur och fritid
Kommunen ska
•
genom ett varierat utbud av kultur.- och
fritidsaktiviteter stimulera alla människor som bor eller vistas på Gotland till
social, mental och fysisk hälsa samt utveckling därmed bidragande till att
stärka demokrati, gemenskap och regional utveckling.
•
ge alla ungdomar på ,Gotland, såväl
boende som besökare, möjlighet till
meningsfull kultur- och fritidsverksamhet för att stimulera till samhällsengagemang, utveckling av personliga
förutsättningar och ökad självkänsla.

Vård och omsorg
Kommunen ska
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•

ge vård och omsorg som bygger på helhetssyn och respekt för individens
självbestämmande och integritet. Verksamheten skall vara av god kvalitet
samt ha god tillgänglighet och god
rättssäkerhet

Folkhälsa
Kommunen ska
• främja hälsa och förebygga sjukdom
genom målinriktat folkhälsoarbete
Barn och utbildning
Kommunen ska
•
i en god fysisk och psykisk arbetsmiljö
erbjuda förskoleverksamhet och
utbildning av hög kvalitet i ett
nationellt perspektiv i samklang med
samhällsutvecklingen och det
gotländska näringslivet.

Fastigheter
Kommunen ska
•
förvalta sina fastigheter så att de behåller sitt reala värde
•
tillse att lokalerna utnyttjas optimalt
med hänsyn till ”kommunnyttan” och
till lägsta årskostnad.
Organisation och IT
Kommunen ska
•
ha en organisation som effektivt utnyttjar kommunens samlade resurser och
utvecklas i takt med behov och anspråk
•
med hjälp av IT säkerställa beslutsunderlag och information till förtroendevalda, anställda och allmänhet.

•

•

verka för att säkerställa att den digitala
utvecklingen på Gotland håller i stort
sett samma takt som den på fastlandet.
verka för den strategiska utvecklingen
av IT-användningen inom Gotlands
kommun.

Ekonomi
Kommunen ska
•
ha en god och balanserad ekonomi med
rimlig utdebitering
•
ha ett med andra regioner konkurrenskraftigt kostnadsläge (inkl skatter och
avgifter).
•

utdebiteringen ska inte höjas. Årets
resultat ska vara positivt. Soliditeten
ska bibehållas eller öka. Investeringsvolymen (netto) ska i genomsnitt
inte överstiga 100 mkr per år, exklusive
icke skattefinansierade verksamheter.

Personal- och avtalsfrågor samt kompetens- och organisationsutveckling
Kommunen ska
• upprätta, förankra, kommunicera och
följa upp gemensamma viljeinriktningar
uttryckta i riktlinjer och policies
• ha en god framförhållning i personalförsörjningsfrågor
• arbeta på bred front med rekrytering och
marknadsföra sig som en konkurrenskraftig arbetsgivare samt framhålla
Gotland som en attraktiv plats att leva
och bo på
• erbjuda medarbetare stöd- och kompetensutveckling i takt med verksamheternas krav och behov
• träffa avtal med fackliga organisationer
där verksamhetsutveckling och individuella lösningar av anställningsvillkor sätts i centrum
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• ha en god arbetsmiljö för medarbetarna
och ge dessa möjlighet att förbättra eller
vidmakthålla en god hälsa och välbefinnande.

Styrning, arbetsledning och verksamhetsutveckling
Ledarna inom Gotlands kommun ska
• ansvara för att verksamheten bedrivs
effektivt och inom ramen för budgeterade medel
• driva nödvändigt utvecklings- och förändringsarbete med stor öppenhet för
nya idéer och tänkesätt
• leda genom målstyrning och uppmuntra
medarbetarna till självständigt agerande
• bedriva ett organiserat arbete för att
klargöra behov, förväntningar, krav och
önskemål från medborgarna och andra
tjänstemottagare, och utifrån formulerade mål verka för en god service genom ett kundorienterat arbetssätt gentemot kommuninnevånare, företag och
organisationer.
Hälso- och sjukvård
• skall tillhandahålla hälso- och sjukvård
samt omvårdnad som bygger på helhetssyn och samverkan, och med respekt för
individens delaktighet och integritet
• verksamheten skall vara av god kvalitet
och ha en god tillgänglighet
• verksamheten skall präglas av människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 18

2001 11 26

Inriktningsmål för vård, omsorg och
räddningstjänst
Innehåll
• Kommunstyrelsen 2001 10 31, § 265
• Ledningskontoret 2001 09 28

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 265
Au § 226

Inriktningsmål för vård, omsorg och räddningstjänst
KS 2001/0534-00
- Ledningskontoret 2001-09-28

Ledningskontoret har sammanställt de nämnders förslag till inriktningsmål, som
enligt planeringsprocessen ska behandlas under 2001. Aktuella är hälso- och
sjukvårdsnämnden, vårdnämnderna, Västerby behandlingscenter och räddningstjänsten.
För kännedom har, i enlighet med kommunfullmäktiges önskemål, också
effektmålen redovisats.
Såväl hälso- och sjukvårdsnämnden som Västerby behandlingscenter har
föreslagit en omfattande revidering av sina mål medan räddningstjänsten och
vårdnämnderna inte föreslagit några förändringar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• De föreslagna inriktningsmålen fastställs för perioden 2002-2003.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

2001-09-28
Ledningskontoret

Kommunstyrelsen

Inriktningsmål för verksamheterna räddningstjänst och hälsooch sjukvård (RT, VBC, VVN, GNVN, GSVN, HSN)
Enligt planeringsprocessen för Gotlands kommun samt kommunstyrelsens
beslut 1997-01-23 §15 gäller att inriktningsmålen ska beredas och behandlas
vid fyra olika tillfällen under en tvåårsperiod. Rubricerade mål ska behandlas
under hösten 2001.
Nämnderna har sett över sina inriktningsmål och lämnat förslag till revidering.
Förslag till reviderade mål redovisas för VBC och HSN. För RT samt
vårdnämnderna har revidering ej skett. Målen redovisas i bilaga 1. Gällande
mål för VBC och HSN redovisas i bilaga 2.
Gällande mål återfinns i Budget 2001 och flerårsplan 2001-2005.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
De reviderade målen fastställs.

Bo Dahllöf
regiondirektör

Anna-Lena Gutedal
ekonomisekr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

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

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

339-8328

18 97 50-3
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Nämnd/förvaltning

Kommentar

Räddningstjänsten

Inga förändringar mot gällande mål.

Västerby behandlingscenter

Reviderade mål som tagits i nämnden, § 63, 2001-09-03,
dock nämns inte målen i protokollet utan ingår i
budgetförslaget för år 2002.

Vårdnämnderna

Inga förändringar mot gällande mål i avvaktan på ny
organisation.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Reviderade mål som tagits av nämnden § 95, 2001-04-17.

I det följande redovisas nämndernas/förvaltningarnas inriktningsmål för 2002.
I några fall redovisas också effektmålen för kännedom.
Inriktningsmål

Effektmål

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Verksamhetsidé - inriktningsmål:
Räddningstjänsten medvetandegör hot och
risker, förebygger olyckors uppkomst samt
begränsar konsekvenserna vid inträffade
olyckor under alla förhållanden i samhället.

Effektmål - Kvalitetsmål
Operativ verksamhet
Delprocess: Räddningstjänst
Räddningstjänstens resurser skall nå minst 85
procent av Gotlands befolkning inom 30
minuter med rätt kompetens för insatserna.
Delprocess: Ambulanssjukvård
•
Bemötandet skall präglas av omsorg,
vänlighet och noggrannhet, 90% av
kunderna skall vara nöjda.
•
Kunder skall känna tillit i sina kontakter
med Ambulanssjukvården – medicinsk
och omvårdnadsmässig handläggning av
patient på skadeplats och under transport
skall tillsammans med expertis bedömas
riktig till minst 90%.
•
Insatstider skall ej överstiga 30 minuter.
Delprocess: Sjukvårdsupplysning
•
Bemötandet skall präglas av omsorg,
vänlighet och noggrannhet, 90% av
kunderna skall vara nöjda.
•
Kunder skall känna trygghet och tillit i
sina kontakter med Sjukvårdsupplysningen – medicinsk och omvårdnadsmässig handläggning av ärendena skall tillsammans med expertis bedömas riktig till
minst 90%.
•
Väntetider i telefon skall ej överstiga tio
minuter.
1
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Förebyggande verksamhet
Delprocess: Sakkunnig verksamhet
Bistå allmänhet, företag och myndigheter med
kompetens så att medvetenheten och kunskapsnivån inom förebyggande brandskydd
höjs och riskmedvetenheten ökar.
Delprocess: Lagreglerad verksamhet
Genom kontinuerlig kontroll och uppföljning
se till att intentionerna i räddningstjänstlagen
och lagen om brandfarlig vara och dess
tillämpnings föreskrifter följs.
Beredskapsplanering
Delprocess: Kommunal beredskap
Genom Planläggning, samverkan, utbildning och övning tillse att kommunens
organisation och verksamhet har förmåga
att agera vid allvarliga samhällsstörningar
och höjd beredskap. Gemensam ledningsoch informationsfunktion skall kunna
etableras inom två timmar.
Delprocess: Hälso- och sjukvård
Genom planläggning, utbildning och
övning tillse att Visby lasarett har förmåga
att kunna ta emot ett stort antal svårt
skadade.
Delprocess: Säkerhetsskydd
Tillse att 100% av den personal som hanterar totalförsvarsviktig information registerkontrolleras.
Delprocess: Uppdrag
Genomföra tilldelade uppdrag kostnads- och
tidseffektivt så att kundens krav och förväntningar tillgodoses och i en årlig mätning ger
omdömet nöjd kund.
Stödprocesser
Stabspersonal skall tillgodose ledningen
och huvudprocesserna med god service och
genom metodutveckling anpassa tjänsterna
till kundernas behov.
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VÄSTERBY BEHANDLIGSCENTER
Inriktningsmål
Effektmål.
•
Västerby behandlingscenters mål är att
•
Effektmålen för Västerby behandlingslära drogmissbrukare leva ett meningsfullt
centers är att 80 % av platsantalet på årsliv utan droger och med beaktande av
basis skall var belagda vilket innebär:
socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstför•
Västerby behandling 19 platser (primärordningen, lagen om vård av missbrukare
vård 12, omvårdnadsgrupp 5 och boende i
i vissa fall (LVM) samt brottsbalken
halvvägshus 2 platser)
(BrB) bedriva en individinriktad, institu- • Ewa-kollektivet 7 platser
tionell behandling med högsta kvalité till • Avgiftningsenheten 6 platser (drivs i
lägsta möjliga kostnad.
projektform)
•
Målgrupp är kemiskt beroende vuxna män • Narkomanvårdsprojektet 8 platser *(
och kvinnor med missbruk avseende alkounder planering )¤
hol, narkotika eller blandmissbruk.
•
Upptagningsområdet är hela riket, men
•
Vårdtagarna skall erbjudas bästa möjliga
den s.k. närhetsprincipen (socialtjänstvård utifrån givna förutsättningar.
lagen) gör att Gotland, Stockholms läns
•
Basen för Västerbys verksamhet är den
kommuner och kriminalvårdens Stockgotländska socialtjänstens behov av instiholms- och Norrköpingsregionen är
tutionell missbrukarvård. Genom att sälja
huvudsakliga samarbetspartner. Vad
platser till andra kommuner skapas ett
beträffar LVM-vård har Västerby ett avtal
bredare utbud av alternativa tjänster för
med Statens institutionsstyrelse (SIS ) på
socialtjänsten på Gotland.
fem platser avsedda företrädesvis för
•
Verksamheten vid Västerby skall vara
gotlänningar.
självfinansierad. Undantaget utgörs av
*Under förutsättning av att vederbörliga
avgiftningsenheten vilken delfinansieras
beslut fattas.
genom anslag till projektmedel beslutade
av kommunstyrelsen.
Produktionsmål
•
Vid enkätförfrågan till avnämarna skall
dessa vara till fullo nöjda med Västerbys
insatser.
•
Vid uppföljningsintervjuer med utskrivna
patienter ska det framkomma att två av tre
patienter anser sig leva ett kvalitativt
bättre liv än före behandlingen.
•
För att kunna anpassa behandlingsprogrammen till nya målgrupper och dessa
patienters skiftande behov, skall behandlingsprogram och marknadsföring vidareutvecklas så att klienterna kan beredas
adekvat vård.
•
För att kunna hålla hög kvalité på våra
tjänster och bibehålla vår konkurrenskraft
behöver vi kontinuerligt förnya våra kunskaper om kundens krav, behov och förväntningar.

3

Reviderade inriktningsmål budget 2002
Förslag till ändringar markeras med ___, struken text text

VÅRDNÄMNDERNA
Övergripande inriktningsmål för nämndens
samtliga verksamheter
•
Vårdnämndens verksamhet ska bygga på
respekt för människor, deras
självbestämmande och integritet.
•
Insatserna ska främja ett aktivt,
meningsfullt och tryggt liv samt utformas
så att den enskildes egna resurser
tillvaratas och utvecklas.
•
Insatserna ska präglas av en helhetssyn på
individens och familjens situation.
•
I det förebyggande arbetet ska riktade
insatser prioriteras.
•
Rådgivning, stöd och behandling till barn
och ungdomar och deras familjer ska
prioriteras och främst syfta till att ge dem
möjligheter till en trygg och utvecklande
uppväxt.
Desssutom för Individ- och familjeomsorg
•

•

•

Insatserna ska inriktas på att stärka den
enskildes möjligheter att leva ett
självständigt liv och minska behovet av
socialbidrag. Ekonomiskt bistånd ska
sammankopplas med motprestationer i
förhållande till den enskildes förmåga.
Hjälp och stöd till personer med
missbruksproblem och psykiska
sjukdomar ska samordnas med insatser
från andra myndigheter och
organisationer.
Insatserna för flyktingar ska syfta till att ge
dem en god start och främja deras
förutsättningar att bo och verka på
Gotland.

Dessutom för Omsorg om äldre och
funktionshindrade
Insatserna ska inriktas på att den enskilde
•
ges möjlighet att leva och bo självständigt
•
ges förutsättningar för en meningsfull och
aktiv tillvaro i gemenskap med andra.
•
erbjuds mångfald och god kvalitet i
boende, service och vård utifrån det egna
behovet.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Inriktningsmål

Effektmål

Hälso- och sjukvården som en sammanhållen
organisation skall präglas av:
•
Samverkan mellan olika verksamheter så
att patienter får effektiv vård i alla led
•
Samhörigheten inom hela
sjukvårdsorganisationen skall vara sådan
att alla känner delaktighet och respekt för
varandras roller
•
God kvalitet inom vårdens alla
verksamheter
•
Prioriteringar inom vården skall ske
utifrån riksdagsbeslutet ”Riktlinjer för
prioriteringar inom hälso- och sjukvården”
och ”Nationell handlingsplan för
utveckling av hälso- och sjukvården”

Gemensamma effektmål
Verksamheten skall uppfylla hälso- och
sjukvårdslagens bestämmelser om god hälsa
och vård på lika villkor för hela befolkningen.
Eventuell prövning av ärenden i HSAN skall
inte ge underlag för erinran eller varning som
beror på verksamhetens rutiner eller
organisation.

Primärvård
•
Primärvården ska bidra till att behovet av
sjukhusvård minskar.
•
Primärvården ska medverka till snabbare
rehabilitering.
•
Minst 95 procent av patienterna skall vara
nöjda med behandling, tillgänglighet,
information och bemötande.
Sjukhusvård
•
I de områden som patienter enligt enkäter
eller andra undersökningar pekar ut
förbättringsområden skall förbättringar
ske.
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•

Väntetider skall anpassas till av
fullmäktige fastställda mål.

•

Andelen patienter som begär vård utom
länet med stöd av de av kommunen ålagda
reglerna för gränslös sjukvård skall
understiga 1 promille av det totala antalet
patienter.
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Tandvård
Tandhälsan för barn och ungdomar ska
förbättras enligt måldokumentet för
folktandvården på Gotland så att
kariesfriheten kommer att vara:
•
•
•
•

75 procent kariesfria 6-åringar
75 procent kariesfria 12-åringar
55 procent kariesfria 15-åringar
15 procent kariesfria 19-åringar

Tandregleringsvård ska erbjudas barn,
ungdomar och vuxna med bettavvikelse
motsvarande 2-4 enligt Socialstyrelsens
behandlingsbehovsindex.
Minst 95 procent av patienterna ska vara
nöjda med behandling, information och
bemötande.

Barnhabilitering
•
Barnet/ungdomen skall uppleva
välbefinnande och god livskvalitet.
•
Barnet/ungdomen med funktionshinder
skall tillvarata och utveckla sina förmågor
på bästa sätt samt uppnå största möjliga
autonomi (största möjliga grad av
oberoende).
•
Föräldrar och personer i närmiljön skall få
den kunskap och kompetens som behövs
för att och stödja barnet/ungdomen på
bästa sätt.
Vuxenhabilitering
•
Den samordnade vårdkedjan för den
enskilde skall förbättras
•
Tolkservice – vardagstolkning - skall
erbjudas barndomsdöva barn och vuxna
samt vuxendöva
•
Habiliteringen skall omfatta alla områden socialt, psykologiskt, medicinskt och
pedagogiskt.
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Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 19

2001 11 26

Budget 2002 och flerårsplan 2002-2006
Innehåll
• Kommunstyrelsen 2001 10 30, § 266
• Kommunstyrelsens förslag
• Nämndernas motivskrivelser (2 häften) *)
• Nämndernas investeringsförslag *)
• Centrala samverkanskommittén 2001 10 24

Anm:
*) Ej intaget här

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

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 30
2001 10 01--03 och 05

Ks § 266
Au § 234

Budget 2002 och flerårsplan 2002 – 2006.
KS 2001/0129-04
- Nämndernas motivskrivelser och investeringsförslag.
- Beredningens förslag oktober 2001-10-22
- Protokoll 2001-10-24 Centrala samverkanskommittén, Samverkansutskottet, §12 förhandling
enligt MBL § 11

Arbetsutskottet har lagt fram förslag till budget för 2002 och förslag
till flerårsplan för 2002-2006.
Planeringschefen Åke Wennerberg kommenterade arbetsutskottets förslag som
återfanns i "Beredningens samlade förslag". Det kommer att till kommunfullmäktige överarbetas till "Kommunstyrelsens förslag". Sammantaget fanns dock,
påpekade han, en rad väsentliga osäkerhetsfaktorer, t.ex. storleken av
skatteintäkterna med tanke på konjunkturnedgången, lönekostnadernas storlek
p.g.a. löneökningar som överstiger uppräkningsfaktorn 3%, det negativa resultatet
2001 och effekterna av de besparingsåtgärder som vidtas under 2001, samt
effekterna av ändringar av förbehållsbelopp och högkostnadsskydd inom
äldreomsorgen, den s.k. maxtaxan. Intäktsminskning vid införande av maxtaxa
inom äldreomsorgen (minskade intäkter) borde, enligt hans uppfattning, beaktas i
budgetförslaget. Arbetsutskottets budgetförslag borde också justeras med
anledning av nya beräkningar av skatteintäkterna: 6 mnkr per år 2002-2004 i
ökade intäkter från kostnadsutjämning och 20 mnkr per år 2003-2004 i
inkomstutjämning. Den årliga investeringsramen under flerårsplaneperioden
föreslogs begränsas till 100 mnkr.
Anm: Som bilaga till det tryckta protokollet fogas arbetsutskottets § 234 över
beredningen av förslaget.
Allmänt och bakgrund
För en utförlig beskrivning av förutsättningarna för och resultatet av budgetarbetet
hänvisas till det dokument vari kommunstyrelsen kommer att till
kommunfullmäktige presentera budgetförslaget.
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Balanskrav

Genom en ändring i kommunallagen (8:5) ska budgeten upprättas så att intäkterna
överstiger kostnaderna "…Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger
intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet
enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om
sådan reglering skall 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…
Kommunfullmäktiges beslut

Med de planeringsramar för 2002 som kommunfullmäktige fastställde i juni
beräknades resultatet för år 2002 uppgå till 24 mkr. Kommunfullmäktiges beslut
betr. driftbudgeten innebar att ramarna - utöver uppräkning för pris- och
löneutveckling m.m. - ökades med drygt 71 mnkr (netto). Av ramökningen (netto)
avsåg drygt 44 mnkr allmänna ramtillskott till barn- och utbildningsnämnden,
hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdnämnderna. I ramökningen för hälso- och
sjukvårdsnämnden ingick dessutom 5 mnkr avs. statsbidrag som erhålls genom det
generella statsbidraget. I de sedan utarbetade förslagen till höstens beredning har
nämnderna begärt ytterligare ramtillskott på ca 63 mnkr. Kommunfullmäktiges
beslut om planeringsramar för 2002 innebar följande:
Ramen för Politikerorganisationen, VALNÄMNDEN, ökades med 2,5 mnkr för
genomförande av det allmänna valet 2002.
Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökades med 8,6 mnkr netto avs.
Näringslivsinsatser 10 mnkr, permanentande av landsbygdsrådgivning,
700 000 kr, Beredningssekretariat Mål 2, 900 000 kr. Ramen minskades med
1 mnkr som besparing ledningskontoret och 2 mnkr som besparing konsult- och
servicekontoret.
Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN ökades med 3,8 mnkr netto, avs. 6,8 mnkr för
särskilt anslag Gråbo-projektet och minskades med 3 mnkr som besparing.
Ramen för BYGGNADSNÄMNDEN ökades med 260 000 kr avs. LODIS-projektet
160 000 kr och vindkraftutredning 100 000 kr.
Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ökades med 1,024 mnkr netto avs.
Almedalsbiblioteket 700 000 kr, internationella centrumbildningar 900 000 kr,
sommarverksamhet fritidsgårdar 230 000 kr, kapitalkostnader kylaggregat Visby
ishall 480 000 kr och köp av tjänster idrottsanläggning Fårösund 714 000 kr.
Ramen minskades med 2 mnkr som besparing.
forts
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Ramen för MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN ökades med 250 000 kr för
förstärkning av tillsyn och administration.
Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ökades med 20,675 mnkr för
teknikprogram Säve 1,6 mnkr, projektet "Attraktiv skola" 4 mnkr, förändrat
elevantal grundskola 508 000 kr, ökat elevantal särskola 1,47 mnkr,
driftkostnader Säveprojektet 2,495 mnkr samt allmänt ramtillskott på
16,750 mnkr. Ramen minskades med 5 mnkr för förändrat barnantal (allmän
förskola) och 1,148 mnkr för förändrat elevantal gymnasieskola.
Ramen för GOTLANDS NORRA VÅRDNÄMND ökades med 2,5 mnkr i allmänt
ramtillskott.

Ramen för GOTLANDS SÖDRA VÅRDNÄMND ökades med 3,950 mnkr i
allmänt ramtillskott.
Ramen för VISBY VÅRDNÄMND ökades med 8,2 mnkr i allmänt ramtillskott.
Ramen för HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN ökades med 17,8 mnkr i allmänt
ramtillskott.
Ramen för VÄSTERBY BEHANDLINGSCENTER ökades med 2 mnkr för
försöksverksamhet med avgiftningsenhet.

Enligt kommunfullmäktiges beslut omfattar 2002 års investeringsbudget
193,5 mnkr. Av dessa avser 84,9 mnkr prioriterade investeringar och 54,6 mnkr
övriga nettoinvesteringar, samt 54 mkr ej skattefinansierade investeringar.
Finansiella mål. För planperioden 2000-2002 har kommunfullmäktige (§ 151/1999)
ställt upp följande finansiella mål och nyckeltal:
1. Utdebiteringen ska inte höjas under planperioden.
2. Årets resultat ska vara positivt.
3. Soliditeten ska bibehållas eller öka under planperioden.
4. Investeringsvolymen (netto) ska i genomsnitt under planperioden inte överstiga
100 mkr per år, exklusive icke skattefinansierade verksamheter.
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Investeringsbudget år 2002.
Nämndernas investeringsförslag, som totalt sett ligger utanför den av kommunfullmäktige fastställda investeringsramen, framgår av motivskrivelser och
protokoll från nämndens budgetbehandling. Några kompletteringar föreligger;
ledningskontoret har reviderat investeringen i nytt operativsystem (Windows2000)
och begärt medel för bredbandsutbyggnad med statliga bidrag.
Arbetsutskottets beslut betr. investeringsbudgeten innebär att den beslutade
investeringsramen ska hållas. Ledningskontoret fick i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde samråda med berörda förvaltningar i syfte att presentera
ett förslag som ligger inom beslutad ram. De nu presenterade
investeringsförslagen innebär skattefinansierade investeringar på drygt 139,1 mnkr
och ej skattefinansierade investeringar på 54 mnkr.
Kommunstyrelsens beslut
• Tekniska nämndens investeringsram ökas med 2,96 mnkr (för Gråboprojektet).
Förslaget till investeringsbudget uppgår därmed till totalt drygt 196,1 mnkr
(196 110 tkr), varav 54 mnkr avser ej skattefinansierade investeringar. Det
förutsätts att den för respektive projekt planerade andelen periodiskt underhåll
inte ändras totalt för projektet.
• Ramen för skattefinansierade investeringar under återstående del av
planperioden sätts till 100 mnkr.
Driftbudget år 2002.
De preliminära ramar som fastställdes i juni består av två komponenter: dels en
uppräkning av 2001 års budget med fastställda uppräkningstal för pris- och löneutveckling m.m., dels revideringar i form av såväl tillskott som minskning av
ramen (besparingar). För att få en mer realistisk utgångspunkt för beredningen har
arbetsutskottet beaktat de stora underskott som förväntades i vissa verksamheter
2001. För att få ett nytt utgångsläge "frånräknas" de allmänna ramtillskott som
vissa nämnder tillförts i de preliminära ramarna. Statsbidrag som innebär
kvalitetshöjningar har beaktas och ska komma till uttryck i budget för berörd
verksamhet.
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Arbetsutskottets beslut om ram och resultat innebär följande:
(Preliminär) ram 2002 (enligt juni 2001)

- 2 934

Uppräkning 2001 års budget och i juni beslutade ramökningar/minskningar
Reducering med vissa ramförändringar som gjordes i juni:

+ 44

Allmänna ramtillskott till barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden
och vårdnämnderna
Tillägg för beräknade underskott 2001

- 105

Barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdnämnderna
Tillägg för vissa generella statsbidrag m.fl. justeringar

- 15

Barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, räddningstjänsten

Summa

- 3 009

Ramnedskärningar

+ 70

Förslag till ram 2002

- 2 939

Resultatet skulle därmed bli ett överskott på ca 15 mnkr.
Ramnedskärningar m.m. 70 mnkr:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden *

8 mnkr
31 mnkr *

Kultur- och fritidsnämnden

2 mnkr

"Vårdnämnderna"

10 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 mnkr

* Se vidare nedan under tekniska nämnden
Kommunstyrelsens beslut
•

Ramarna justeras dels för ökade skatteintäkter (enligt ny prognos) vilket
innebär att ytterligare 6 mnkr tillförs 2002 och 26 mnkr/år för åren 2003
och 2004 under planperioden, dels för effekter av ev. införande av s.k.
maxtaxa inom äldreomsorgen 5 mnkr. Resultatet år 2002 skulle därmed bli
ett överskott på ca 16 mnkr. Det antecknas att i ramarna ingår medel som
tillförs genom det generella statsbidraget (bl.a. nationell handlingsplan och
ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården, Dagmar-medel, tandvård
forts
och barnomsorgsreformen).
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Kommunstyrelsen: Politikerorganisationen
Arbetsutskottets beslut beträffande driftbudgeten för respektive nämnd innebar
följande
Ramen för politikerorganisationen fastställs. (Däri ingår tillfällig ramökning
2002 för valnämnden för att genomföra det allmänna valet).
Ramen för kommunstyrelsen (ledningskontoret, konsult- och servicekontoret) minskas
med 8 mnkr och ökas med 3 mnkr enligt följande
Anslaget för partistöd minskas med 104 000 kr motsvarande uppräkning av
anslaget mellan 2001 och 2002. Konsult- och servicekontoret har att infria
resterande del av den föreslagna besparingen, 196 000 kr.
Anslaget för näringslivsinsatser, som efter ramökning i juni skulle uppgå till
10 mnkr, minskas med 2 mnkr. (Anm: Anslaget har också förändrats genom
omdisponering av verksamhet och anslag till kultur- och fritidsnämnden, se särskilt beslut).
Organisationsöversyn ledningskontoret och konsult- och servicekontoret:
rationaliseringar motsv. 2 mnkr.
Försörjningsförvaltning: Genomförande av försörjningsförvaltning 2 mnkr.
IT-organisation: Genomförande av ny IT-organisation 2 mnkr.
Anm 1: Arbetsutskottet har godkänt av konsult- och servicekontoret föreslagna
besparingar med undantag för den avseende partistöd (se ovan). Något ramtillskott
för minskade intäkter av bonusavtal har inte upptagits.
Anm 2: Hur ledningskontoret ska infria tidigare beslutad ramnedskärning
(besparingen på 1 mnkr) har inte specificerats utan har föreslagits förverkligas i
samband med pågående organisationsöversyn.
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Ramen för kommunstyrelsen: räddningstjänsten ökas med 3 mnkr för att täcka
underskottet i verksamheten med flygburna ambulanstransporter. Medel för den
verksamheten ska senare omdisponeras från räddningstjänsten till hälso- och
sjukvårdsnämnden:
BAKGRUND:

Arbetsutskottet diskuterade i maj 2001 (§ 138) åtgärder för att
förbättra kontrollen över den flygburna ambulansverksamheten, som nu
förvaltas av räddningstjänsten. Kommunstyrelsen har (14 juni 2001, § 200)
beslutat att en modell för beställar-/utförarorganisation skulle införas
senast 1 januari 2002. Från räddningstjänsten ska medel omdisponeras till
hälso- och sjukvårdsnämnden, som i fortsättningen skulle svara för
beställning av flygburna ambulanstransporter. Räddningstjänstens uppgift
blir att tillhandahålla tjänsten och kostnaderna ska finansieras med intäkter.
Ramen för tekniska nämnden ändras enligt följande:
1. Ramen ökas (enbart för 2002) med dels 388 000 kr för hyresförluster på
Konstskolan, dels 175 000 kr för kollektivtrafik till Almedalsbiblioteket under
första halvåret 2002.
2. Ramen minskas med 1 mnkr.
3. Dessutom vidtas följande åtgärder:
5 mnkr upptas - INOM FINANSFÖRVALTNINGEN - för ökade intäkter från
anslutningsavgifter.
Från fastighetsförsäljning upptas - INOM FINANSFÖRVALTNINGEN överskott med 5 mnkr. (Överskott är den del av försäljningsinkomsten som
överstiger det bokförda värdet). Blir överskottet större än 5 mnkr kan
belopp motsvarande mellanskillnaden utnyttjas för periodiskt underhåll.
Besparing görs genom att minska storleken av det periodiska underhållet
med 20 mnkr. 20 mnkr upptas INOM FINANSFÖRVALTNINGEN.
A n m : Det periodiska underhållet finansieras i internhyressystemet från de hyror som
lokalnyttjarna erlägger. När kostnaderna för underhållsåtgärderna minskas uppstår
motsvarande överskott i systemet. Detta överskott ska "betalas" till finansförvaltningen.
Metoden har valts av praktiska skäl, eftersom minskat underhåll avses vara en temporär
åtgärd.
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Ramen för byggnadsnämnden ändras inte.
Ramen för kultur- och fritidsnämnden ökas med 175 000 kr för länsteaterns
ökade lokalkostnader och minskas med 2 mnkr.
Ramen för miljö- och hälsoskyddsnämnden ändras inte.
Ramen för barn- och utbildningsnämnden ändras till ca -977 mnkr.
ARBETSUTSKOTTETS BERÄKNING: Den preliminära ramen 2002 för barn- och

utbildningsnämnden uppgick till ca -976 mnkr efter att i allmänt ramtillskott ha tillförts ca 17 mnkr, förutom ramförändringar för specificerade
ändamål och uppräkning. Om läget före ramtillskottet återställs, uppgår
ramen till -959 mnkr. Om den ökas med hänsyn till prognostiserat underskott, 15 mnkr, uppgår ramen till -974 mnkr. Samtidigt tillförs 3,2 mnkr
motsv. generellt statsbidrag för barnomsorg till barn till föräldralediga/arbetslösa föräldrar. Därmed uppgår ramen till ca -977 mnkr.
Ramen för folkhögskolestyrelsen ändras inte.
Ramen för Västerby behandlingscenter ändras preliminärt till - 2 mnkr i avvaktan
på resultatet av inom ledningskontoret pågående utredning av frågan om
utveckling av Västerby behandlingscenters verksamhet.
Ramen för vårdnämnderna: (Gotlands norra vårdnämnd, Gotlands södra vårdnämnd och
Visby vårdnämnd) ändras till ca -741 mnkr. Dessutom upptas ramökning, -5 mnkrför effekter av ev. införande av s.k. maxtaxa inom äldreomsorgen.
Med anledning av den förändring av vårdnämndsorganisationen som sker
1 januari 2002 då två nya nämnder Social- och omsorgsnämnden (som gått under
arbetsnamnet Uppdragsnämnden) och Styrelsen för Gotlands vård och omsorg (med
arbetsnamnet Utförandenämnden) ersätter nuvarande tre nämnder behandlas dessa
nämnder samlat.
ARBETSUTSKOTTETS BERÄKNING: Anslagen för de två nya nämndernas verksam-

het kommer i princip att anslås över en nämnds ("Uppdragsnämnden")
budget - den nämnd som är befolkningsföreträdare och beställer tjänster
och produktion av den andra nämnden, "Utförandenämnden". Den
preliminära ramen för nuvarande tre nämnder uppgick till ca -726 mnkr,
efter att i allmänna ramtillskott ha tillförts 15 mnkr, förutom uppräkning.
Om läget före tillskottet återställs, -711 mnkr, och den ramen ökas med
hänsyn till prognostiserat underskott, 40 mnkr, skulle ramen uppgå till 751 mnkr. Efter sammanlagd ramminskning på 10 mnkr fastställs ramen
för Social- och omsorgsnämnden/vårdnämnderna till ca -741 mnkr.
forts
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Det antecknas att genomförandet av samreseutredningens förslag kommer att innebära
omdisponeringar i budget då faktiska kostnader för aktuella resor ska överföras till
tekniska nämndens budget.

Ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden fastställs till ca -813 mnkr.
ARBETSUTSKOTTETS BERÄKNING:

Den preliminära ramen för hälso- och
sjukvårdsnämnden uppgick till -787 mnkr efter att i allmänt ramtillskott ha
tillförts ca 13 mnkr, förutom uppräkning och kompensation för vissa
statsbidrag. Om läget före tillskottet återställs, - 774 mnkr, och ramen ökas
med hänsyn till prognostiserat underskott, 50 mnkr, skulle ramen uppgå till
-824 mnkr. Inte minst mot bakgrund av hälso- och sjukvårdsdirektörens
bedömningar om svårigheterna att ens på meddellång sikt behålla
nuvarande struktur och volym inom hälso- och sjukvården har
arbetsutskottet ansett det nödvändigt att göra prioriteringar och åstadkomma produktivitetsökningar för att nå en till ekonomin bättre anpassad
verksamhetsvolym. Ramen minskas med 19 mnkr. Samtidigt tillförs
8 mnkr avs. statsbidragsstödda insatser för ökad tillgänglighet inom
sjukvården. Ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden fastställs till ca 813 mnkr.
Det antecknas att genomförandet av samreseutredningens förslag kommer att innebära
omdisponeringar i budget då faktiska kostnader för aktuella resor ska överföras till tekniska
nämndens budget. Dessutom avses medel omdisponeras mellan räddningstjänsten och hälso- och
sjukvårdsnämnden för flygburna ambulanstransporter.
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Yrkanden och övriga beslut
• Hans Klintbom (c) yrkade att kommunstyrelsen skulle avge ett budgetförslag
enligt arbetsutskottets förslag alternativ A:
•

Jan Lundgren (s) yrkade att följande ramförändringar skulle göras och arbetsutskottet avge ett budgetförslag enligt alternativ B:
Skatten höjs med 50 öre för att skapa en mer realistisk budget: för en
satsning på vård och omsorg, samt för att allmänt stärka budgeten i syfte att
kunna hantera årets förväntade underskott i enlighet med det s.k. balanskravet. (I förhållande till alternativ A) ökas ramen för kollektivtrafiken
(tekniska nämnden) med 1 mnkr, kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 mnkr
för att slå vakt om bidragen till föreningarna, hälso- och sjukvårdsnämnden
tillförs 5 mnkr och vårdnämndernas verksamhet 12 mnkr. Resultatet beräknades därmed uppgå till ca 29 mnkr.

•

Bengt Viberg (v) tillstyrkte Jan Lundgrens förslag, men yrkade att följande
ramförändringar skulle göras och arbetsutskottet avge ett budgetförslag enligt
alternativ C:

(Ramen för kommunstyrelsen) Kommunstyrelsens anslag för bidrag till
organisationer (bl.a. GTF och Almi) minskas med 2 mnkr. Ramen för barnoch utbildningsnämnden ökas med 1 mnkr för en satsning på ekologisk
skolmat. Resultatet beräknades därmed uppgå till ca 30 mnkr.
Sammanfattning av förslagen (i förhållande till planeringsramen):
tkr.

A

B

C

(HK)

(JL)

(BV)

1. Anslaget för näringslivsinsatser

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

2. Organisationsöversyn ledningskontoret

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

3. Inrättande av försörjningsförvaltning

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

4. Genomförande av ny IT-organisation

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

+ ramminskning. - ramökning (ökad kostnad)
Kommunstyrelsen
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5. Minskade anslag för bidrag organisationer

+ 2 000

Räddningstjänsten

6. Ramtillskott för flygburna ambulanstransporter

- 3 000

- 3 000

- 3 000

- 563

- 563

- 563

8. Ramminskning

+ 1 000

0

0

9. Anslutningsavgifter (Finansförvaltningen)

+ 5 000

+ 5 000

+ 5 000

10. Minskat underhåll (Finansförvaltningen)

+ 20 000

+ 20 000

+ 20 000

+ 5 000

+ 5 000

+ 5 000

- 175

- 175

- 175

+ 2 000

+ 1 000

+ 1 000

- 1 450

- 1 450

- 1 450

Tekniska nämnden

7. Hyresförluster Konstskolan. Buss Almedalsbibl

11. Fastighetsförsäljningar (Finansförvaltningen)
Kultur- och fritidsnämnden

12. Lokalkostnader länsteatern
13. Ramminskning
Barn- och utbildningsnämnden

14. Ramtillskott
15. Ramökning för ekologisk skolmat

- 1 000

Vårdnämnderna

16. Ramtillskott

- 25 350

- 37 350

- 37 350

17. Ramminskning

+ 10 000

+ 10 000

+ 10 000

- 5 000

- 5 000

- 5 000

19. Ramtillskott

- 45 300

- 50 300

- 50 300

20. Ramsänkning

+ 19 000

+ 19 000

+ 19 000

18. Ramtillskott för ev. införande maxtaxa äldreoms.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på sitt eget förslag till ramförändringar (A), Jan
Lundgrens (B) och Bengt Vibergs förslag (C) och förklarade sig anse att hans
förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
Ordföranden ställde proposition på Jan Lundgrens och Bengt Vibergs förslag och
förklarade sig anse att Jan Lundgrens förslag antagits som motförslag.

Kommunstyrelsen godkände följande proposition. JA för Hans Klintboms förslag.
NEJ för Jan Lundgrens förslag. 8 ledamöter röstade Ja: Eva Nypelius (c), PerOlof Jacobsson (c), Lena Celion (m), Ove Nyman (m), Bror Lindahl (fp), Sven
Larsson (gp), Yngve Andersson (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 Bengt
Viberg (v). Kommunstyrelsen hade således beslutat bifalla Hans Klintboms
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
• Det upprättade budgetförslaget överlämnas till kommunfullmäktige. Det
innebär att resultatet för år 2002 beräknas bli ca 16 mnkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Föreliggande förslag till budget för år 2002 fastställs.
• Föreliggande förslag till flerårsplan för perioden 2002-2006 förklaras
upprättad.
• Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2002 fastställs till 32:25 kr per skattekrona.
• Lånefinansiering: Totalt beräknas lån tas upp med 100 mnkr.
• Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt
att ta upp, bestäms till 300 mnkr.
• Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för
300 mnkr
• Kommunstyrelsens bemyndigande: Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en
ram av 3 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.
forts
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• Kommunstyrelsen bemyndigas på kommunfullmäktiges vägnar göra de omdisponeringar i tekniska nämndens investeringsbudget för avgiftsfinansierade
investeringar som föranleds av uppkomna förskjutningar i de investeringsobjekt som planeras genomföras år 2002.
B a k g r u n d : För den händelse förskjutningar blir nödvändiga i de större projekt som medlen
avser uppkommer behov av omdisponeringar i investeringsplanen. Eftersom anslagsbindningen för
investeringar sker på objektnivå föreslås kommunstyrelsen bemyndigas företa sådana
omdisponeringar.

Direktiv för verksamheten 2002
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Kommunfullmäktige noterar den allvarliga utvecklingen av verksamheten 2001
och de åtgärder kommunstyrelsen vidtagit och avser vidta för att åstadkomma
en ekonomi i balans, vilket är en förutsättning för att framgångsrikt värna de
uppdrag Gotlands kommun har för att tillgodose befolkningens behov.
Det är synnerligen angeläget att nämnderna vidtar åtgärder för att hålla
verksamheten inom beslutade ramar.
De fortlöpande revideringar av budgeten som skett genom frekventa tilläggsanslag måste upphöra och tillgripas endast i synnerliga fall. Verksamma åtgärder måste vidtas för att få snabb genomslagskraft. Uppenbart är att det ställer
stora krav på nytänkande, samarbetsvilja och helhetssyn. Om nämnder och
styrelser överväger förändringar som står i strid med övergripande beslut eller
kräver anpassningar av övergripande regelverk som Gotlands kommun förfogar
över ska nämnderna initiera erforderliga ändringar. Mål och servicenivåer ska
ses över och åtgärder vidtas för att förbättra kontrollen över och i
verksamheten. Kommunstyrelsen ska bevaka den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen i nämnderna och hålla kommunfullmäktige informerad.
Paragrafen förklarades omedelbartjusterad
Expedieras:
Samtliga nämnder och styrelser och Räddningstjänsten
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Budget 2002 och flerårsplan 2002 – 2006.
KS 2001/0129-04
- Nämndernas motivskrivelser och investeringsförslag:

Inledning: förutsättningar
Beredningen inleddes med att kommunstyrelsen orienterades om förutsättningarna
för budgetarbetet. (Se kommunstyrelsens protokoll).
Delårsrapport 2:2001 och månadsuppföljning per augusti.

Bedömningarna i årets
delårsrapporter visade att det ekonomiska läget var allvarligt. Läget hade
ytterligare försämrats enligt rapporterna i månadsuppföljningen för augusti: Årets
resultat, som i budget för 2001 skulle vara ett överskott på 1 mnkr, bedömdes i
den andra delårsrapporten bli ett underskott på 63 mnkr. I månadsuppföljningen
prognostiserades ett underskott på 78 mnkr. I delårsrapporten beräknades underskottet i verksamheten till ca 107 mnkr (varav hälso- och sjukvårdsnämnden ca
41 mnkr, vårdnämnderna ca 46 mnkr och barn- och utbildningsnämnden
ca 19 mnkr). Enligt månadsuppföljningen skulle underskottet öka till ca 122 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden räknade med
16 mnkr respektive 1 mnkr större underskott.
Mot bakgrund av delårsrapporten hade kommunstyrelsen fastställt ett program i 16
punkter (bifogas) som omfattade åtgärder på både kort och lång sikt i syfte att en
hållbar ekonomisk balans skulle uppnås till årsskiftet 2002/2003. (Kommunstyrelsen
§ 236 2001-09-20).
Balanskrav

Genom en ändring i kommunallagen (8:5) ska budgeten fr.o.m. 2000 upprättas så
att intäkterna överstiger kostnaderna "…Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår
överstiger intäkterna, skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet
enligt balansräkningen återställas under de närmast följande två åren. Beslut om sådan reglering
skall 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…

Kommunfullmäktiges beslut

Med de planeringsramar för 2002 som kommunfullmäktige fastställde i juni
beräknades resultatet för år 2002 uppgå till 24 mkr. Kommunfullmäktiges
Forts
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beslut betr. driftbudgeten innebar att ramarna - utöver uppräkning för pris- och
löneutveckling m.m. - ökades med drygt 71 mnkr (netto). Av ramökningen (netto)

avsåg drygt 44 mnkr allmänna ramtillskott till barn- och utbildningsnämnden,
hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdnämnderna. I ramökningen för hälso- och
sjukvårdsnämnden ingick dessutom 5 mnkr avs. statsbidrag som erhålls genom det
generella statsbidraget. I de sedan utarbetade förslagen har nämnderna begärt
ytterligare ramtillskott på ca 63 mnkr.
AV KOMMUNFULLMÄKTIGES (I JUNI) BESLUTADE RAMFÖRÄNDRINGAR M.M.
tkr. Anm: + ramminskning och - ramökning (ökade kostn)

+ minskad ram

- ökad ram

Politikerorganisationen: Valnämnden -2 500 tkr

1. Allmänna valet 2002

- 2 500

Kommunstyrelsen - 8 600 tkr

2. Näringslivsinsatser

- 10 000

3. Permanentande av landsbygdsrådgivning

- 700

4. Beredningssekretariat Mål 2

- 900

5. Besparing ledningskontoret

+ 1 000

6. Besparing konsult- och servicekontoret

+ 2 000

Tekniska nämnden - 3 800 tkr

7. Särskilt anslag Gråbo-projektet

- 6 800

8. Besparing

+ 3 000

Byggnadsnämnden - 260 tkr

9. LODIS-projektet

- 160

10. Vindkraftutredning

- 100

Kultur- och fritidsnämnden - 1 024 tkr

11. Almedalsbiblioteket

- 700

12. Internationella centrumbildningar

- 900

13. Sommarverksamhet fritidsgårdar

- 230
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14. Kapitalkostnader kylaggregat Visby ishall

- 480

15. Tjänster idrottsanläggning Fårösund

- 714

16. Besparing

+ 2 000

Miljö- och hälsoskyddsnämnden - 250 tkr

17. Förstärkning tillsyn och administration

- 250

Barn- och utbildningsnämnden - 20 675 tkr

18. Teknikprogram, Säve

- 1 600

19. Projekt ”Attraktiv skola”

- 4 000

20. Förändrat barnantal (allmän förskola); minskad ram

+ 5 000

21. Förändrat elevantal gymnasieskola; minskad ram

+ 1 148

22. Förändrat elevantal grundskola

- 508

23. Ökat elevantal särskola

- 1 470

24. Driftkostnader, Säveprojektet

- 2 495

25. Allmänt ramtillskott

- 16 750

Gotlands norra vårdnämnd -2 500 tkr

26. Allmänt ramtillskott

- 2 500

Gotlands södra vårdnämnd -3 950 tkr

27. Allmänt ramtillskott

- 3 950

Visby vårdnämnd -8 200 tkr

28. Allmänt ramtillskott

- 8 200

Hälso- och sjukvårdsnämnden -17 800 tkr

29. Allmänt ramtillskott (5 mnkr statsbidr. inom generellt

- 17 800

statsbidrag)
Västerby behandlingscenter - 2 000 tkr

30. Avgiftningsenhet (fortsatt försöksverksamhet 2002)

- 2 000
TOTAL

+ 14 148

- 85 707
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Finansiella mål. För planperioden 2000-2002 har kommunfullmäktige (§ 151/1999)
ställt upp följande finansiella mål och nyckeltal:
1. Utdebiteringen ska inte höjas under planperioden.
2. Årets resultat ska vara positivt.
3. Soliditeten ska bibehållas eller öka under planperioden.
4. Investeringsvolymen (netto) ska i genomsnitt under planperioden inte överstiga
100 mkr per år, exklusive icke skattefinansierade verksamheter.

Föredragningar

Förvaltningscheferna vid barn- och utbildningsförvaltningen, Gotlands södra
vårdförvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, samt Visby vårdförvaltning deltog under del av sammanträdet för att med
arbetsutskottet diskutera möjliga produktivitetshöjningar, förändringar genom
nytänkande, samt bort- och nedprioriteringar i verksamheten.
Allmänt och bakgrund
För en utförlig beskrivning av förutsättningarna för budgetarbetet hänvisas till det
dokument - "Kommunstyrelsens förslag" - vari kommunstyrelsen kommer att till
kommunfullmäktige presentera budgetförslaget. Där återfinns i avsnitt 7
sammanfattningar av resp. nämnds begäran om ramförändringar. I avsnitt 8
sammanfattas nämndernas förslag och i avsnitt 9 återfinns resultat-, finansieringsoch balansplaner.
Investeringsbudget år 2002.
Enligt kommunfullmäktiges beslut omfattar 2002 års investeringsbudget
193,5 mnkr. Av dessa avser 84,9 mnkr prioriterade investeringar och 54,6 mnkr
övriga nettoinvesteringar, samt 54 mkr ej skattefinansierade investeringar.
Nämndernas investeringsförslag, som totalt sett ligger utanför den av kommunfullmäktige fastställda investeringsramen, framgår av motivskrivelser och
protokoll från nämndens budgetbehandling. Några kompletteringar föreligger;
ledningskontoret har reviderat investeringen i nytt operativsystem (Windows2000)
och begärt medel för bredbandsutbyggnad med statliga bidrag.
I anslutning till behandlingen av investeringsbudgeten redogjorde inköpschefen Dan Ingmansson
för projektet "Kontaktcenter".
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Arbetsutskottets beslut
• Den beslutade investeringsramen ska hållas och ledningskontoret får i uppdrag
att till kommunstyrelsens sammanträde samråda med berörda förvaltningar i
syfte att presentera ett förslag som ligger inom beslutad ram.
Driftbudget år 2002.
De preliminära ramar som fastställdes i juni består av två komponenter: dels en
uppräkning av 2001 års budget med fastställda uppräkningstal för pris- och löneutveckling m.m., dels revideringar i form av såväl tillskott som minskning av
ramen (besparingar).
Mot bakgrund av bl.a. 16-punktsprogrammet föreslår ledningskontoret en metod
som innebär att beredningen av budgetramarna för 2002 ska beakta de stora
underskott som förväntades i vissa verksamheter, detta för att få en mer realistisk
utgångspunkt. För att få ett nytt utgångsläge "räknar" man nu "bort" de allmänna
ramtillskott som vissa nämnder tillförts i de preliminära ramarna. Väsentligt var
också, ansåg ledningskontoret, att statsbidrag som innebär kvalitetshöjningar
beaktas och kommer till uttryck i budget för berörd verksamhet. Ett resultat i
storleksordningen lägst 30 mnkr är eftersträvansvärt för att kunna finansiera en del
av det förväntade underskottet 2001. Därför är det nödvändigt med produktivitetsökningar, organisationsförändringar och omprioriteringar av verksamheter. Det är
angeläget att förvaltningarna skaffar sig ett bättre grepp om personalkostnaderna
och inte medverkar till intern konkurrens om arbetskraft, som kan ge upphov till
icke önskvärd löneglidning

Arbetsutskottets beslut om ram och resultat
Y r k a n d e n o c h p r o p o s i t i o n : Se nedan
(Preliminär) ram 2002 (enligt juni 2001)

- 2 934

Uppräkning 2001 års budget och i juni beslutade ramökningar/minskningar

Reducering med vissa ramförändringar som gjordes i juni:

+ 44

Allmänna ramtillskott till barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden
och vårdnämnderna

forts
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Tillägg för beräknade underskott 2001

- 105

Barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdnämnderna

Tillägg för vissa generella statsbidrag m.fl. justeringar

- 15

Barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, räddningstjänsten

- 3 009

Summa
Ramnedskärningar

+ 70

Förslag till ram 2002

- 2 939

R e s u l t a t e t skulle därmed bli ett överskott på ca 15 mnkr.
Ramnedskärningar m.m. 70 mnkr:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden *

8 mnkr
31 mnkr *

Kultur- och fritidsnämnden

2 mnkr

"Vårdnämnderna"

10 mnkr

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 mnkr

* Se vidare nedan under tekniska nämnden
Kommunstyrelsen: Politikerorganisationen
Arbetsutskottets beslut
• Ramen för politikerorganisationen fastställs. (Däri ingår tillfällig ramökning 2002 för
valnämnden för att genomföra det allmänna valet).
Kommunstyrelsen: Ledningskontoret. Konsult- och servicekontoret
Begäran och förslag om hur ramnedskärningen ska infrias:
Besparingar LEDNINGSKONTORET: Hur ledningskontoret ska infria besparingen på 1 mnkr har inte
specificerats utan har föreslagits förverkligas i samband med pågående organisationsöversyn.
Omdisponering: P.g.a. ändrad förvaltning av vissa "anslag" föreslås omdisponeringar mellan dels
ledningskontoret och konsult- och servicekontoret, dels ledningskontoret och kultur- och
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fritidsnämnden (se särskild paragraf).
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Besparingar KONSULT- OCH SERVICEKONTORET:
Minskat anslag för partistöd 300 000.
Minskat anslag för externa konsulter 500 000 kr
Minskat anslag för företagshälsovård 200 000 kr. Anm: Anslaget föreslås omdisponeras
till ledningskontoret.
Anslaget för garantipensioner (150 000 kr) slopas.
Minskat anslag för anpassningsåtgärder 50 000 kr.
Minskat - ännu ospecificerat - anslag för patientnämndens verksamhet (mellan 50 000 och
100 000 kr).
Minskade anslag för Arbetscentrum och anslaget för lönebidrag till föreningsanställda:
600 000 kr respektive 100 000 kr.
Driftförändringar
Ramökning: Konsult- och servicekontoret begär 318 000 kr i ramökning för att kompensera den intäktsminskning som uppstått sedan systemet med bonusavtal upphört.
Ändrad förvaltning. Förvaltningen av ansvaret för Gotlands Radionät föreslås överföras
till tekniska nämnden, eftersom nätet uteslutande används av tekniska förvaltningen.
Omdisponering. Anslag för portokostnader (110 000 kr) för Almedalsbiblioteket föreslås
överföras till kultur- och fritidsnämnden och anslaget (reducerat) för företagshälsovård
(ca 5,7 mnkr) omdisponeras till ledningskontoret.

Y r k a n d e n , se nedan.
Arbetsutskottets beslut
• Av konsult- och servicekontoret föreslagna besparingar godkänns med
undantag för den avseende partistöd (se nedan). Något ramtillskott för
minskade intäkter av bonusavtal upptas inte. Dessutom reduceras ramen med
ytterligare 8 mnkr enligt följande (punkt 2-5).
1. Anslaget för partistöd minskas med 104 000 kr motsvarande uppräkning av
anslaget mellan 2001 och 2002. Konsult- och servicekontoret har att infria
resterande del av den föreslagna besparingen, 196 000 kr.
2. Anslaget för näringslivsinsatser, som efter ramökning i juni skulle uppgå till
10 mnkr, minskas med 2 mnkr. (Anm: Anslaget har också förändrats genom
omdisponering av verksamhet och anslag till kultur- och fritidsnämnden, se
forts
särskilt beslut).
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3. Organisationsöversyn ledningskontoret och konsult- och servicekontoret:
rationaliseringar motsv. 2 mnkr.
4. Försörjningsförvaltning: Genomförande av försörjningsförvaltning 2 mnkr.
5. IT-organisation: Genomförande av ny IT-organisation 2 mnkr.
Omdisponeringar
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Föreslagna omdisponeringar godkänns. Det antecknas att anslaget för företagshälsovård förutsätts omfördelas till förvaltningarna. A n m : Omdisponeringen
mellan kommunstyrelsen (ledningskontoret) och kultur- och fritidsnämnden
behandlas i särskild paragraf.
Ändrad förvaltning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Förvaltningen av ansvaret för Gotlands radionät, som uteslutande används av
tekniska förvaltningen, överförs från kommunstyrelsen (konsult- och servicekontoret) till tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen: räddningstjänsten
Inga specificerade förslag har lämnats. Räddningschefen har hänvisat bl.a. till
pågående organisationsöversyn.
Omdisponering och ändrad förvaltning
Arbetsutskottet diskuterade i maj 2001 (§ 138) åtgärder för att förbättra kontrollen
över den flygburna ambulansverksamheten, som nu förvaltas av räddningstjänsten.
Kommunstyrelsen har (14 juni 2001, § 200) beslutat att en modell för beställar/utförarorganisation skulle införas senast 1 januari 2002.
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Räddningstjänsten redovisar nu bedömningar av storleken på det anslag som
skulle behöva överföras från räddningstjänsten till hälso- och sjukvårdsnämnden,
som i fortsättningen skulle svara för beställning av flygburna ambulanstransporter.
Räddningstjänstens uppgift blir att tillhandahålla tjänsten och kostnaderna ska
finansieras med intäkter.
Arbetsutskottets beslut
• Räddningstjänstens ram ökas med 3 mnkr för att täcka underskottet i verksamheten med flygburna ambulanstransporter. Medel för den verksamheten ska
senare omdisponeras från räddningstjänsten till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Fr.o.m. 1 januari 2002 ska hälso- och sjukvårdsnämnden svara för beställning
av flygburna ambulanstransporter och räddningstjänsten tillhandahålla dylika
tjänster. Den delen av räddningstjänstens verksamhet blir intäktsfinansierad.
Frågan om storleken på det belopp som ska omdisponeras från räddningstjänstens budget till hälso- och sjukvårdsnämndens ska behandlas senare.
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens begäran och beslut om hur ramnedskärningen ska
infrias:
Äskande: Tekniska nämnden begär 388 000 kr i kompensation för hyresförluster för Konstskolan.
Nämnden har också begärt full kompensation för genomförande av Samreseutredningens förslag
(se särskilt ärende) och medel för fortsatt busstrafik till Almedalsbiblioteket (se särskilt ärende).
Besparingar: Tekniska nämnden har beslutat om besparingar på 3 750 000 kr men framlagt
alternativ där en del finansieras genom ianspråktagande av eget kapital. Den av kommunfullmäktige beslutade sänkningen av ramen uppgår till 3 mnkr. Tekniska nämnden har genom
besparingarna också finansierat ökade kostnader för bostadsanpassning. Besparingarna avser:
Sänkta anslag för utbildning och personal, 600 000 kr
Debitering overheadkostnader, 500 000 kr
Minskat anslag för underhåll av andra hamnar, 100 000 kr
Minskat anslag för "särskilda uppdrag, fastighetsavdelningen, 150 000 kr

Justerande:
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Minskade anslag för stensättning och snöberedskap, 350 000 kr
Sänkta kostnader för belysning 500 000 kr
Minskat anslag för parkskötsel (innebärande slopande av driften av Botaniska trädgården)
1 mnkr
Minskat anslag NTF 50 000 kr
Höjda avgifter "offentlig service" (offentlig plats, kolonilotter, anslagstavlor m.m.)
500 000 kr

Y r k a n d e n se nedan.
Arbetsutskottets beslut
• Tekniska nämndens ram ökas (enbart för 2002) med dels 388 000 kr för
hyresförluster på Konstskolan, dels 175 000 kr för kollektivtrafik till Almedalsbiblioteket under första halvåret 2002 (se särskilt beslut). Ramen minskas med
6 mnkr. Det sker genom nedanstående åtgärder:
1. Ramen minskas med 1 mnkr.
2. 5 mnkr upptas - under finansförvaltningen - för ökade intäkter från
anslutningsavgifter.
3. Från fastighetsförsäljning upptas - under finansförvaltningen - överskott med
5 mnkr. (Överskott är den del av försäljningsinkomsten som överstiger det
bokförda värdet). Blir överskottet större än 5 mnkr kan belopp motsvarande
mellanskillnaden utnyttjas för periodiskt underhåll.
4. Besparing görs genom att minska storleken av det periodiska underhållet med
20 mnkr. 20 mnkr upptas inom finansförvaltningen.
A n m : Det periodiska underhållet finansieras i internhyressystemet från de hyror som lokalnyttjarna erlägger. När kostnaderna för underhållsåtgärderna minskas uppstår motsvarande
överskott i systemet. Detta överskott ska "betalas" till finansförvaltningen. Metoden har valts
av praktiska skäl, eftersom minskat underhåll avses vara en temporör åtgärd.

A n m : Ändrad förvaltning Gotlands radionät: se under kommunstyrelsen. forts
Byggnadsnämnden
Arbetsutskottets beslut
• Ramen för byggnadsnämnden fastställs.

Justerande:
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Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens begäran och beslut om hur ramnedskärningen
ska infrias:
Kultur- och fritidsnämnden begär justering av ramen med 175 000 kr för höjda kostnader
länsteatern och 290 000 kr avs. Folkuniversitetets animationsutbildning. Kultur- och fritidsnämnden har också kommenterat föreslagna omdisponeringar av anslag från kommunstyrelsen
(konsult- och servicekontoret och ledningskontoret).
Besparingar för att uppfylla nedskärningen av ramen med 2 mnkr sker enligt följande:
Sänkta driftkostnader Visby ishall, 100 000 kr (möjligen temporär besparing)
Minskade anslag för nämndens sammanträden, 50 000 kr.
Minskat anslag för utveckling och tillfälliga projekt, 238 000 kr
Slopad förhyrning av gymnastiksal i Fårösund, 150 000 kr
Sänkning av bidrag (1 122 000 kr): till Föreningshuset Borgen, 272 000 kr, till
bastuföreningar 200 000 kr, till samlingslokaler och föreningsdrivna idrottsanläggningar,
200 000 kr, Gotlands Fornvänner (länsmuseet) 200 000 kr, studieförbunden 200 000 kr,
Gotlandsmusiken 50 000 kr.
Återstoden (drygt 300 000 kr) kommer att täckas genom ombudgeteringar.

Y r k a n d e n , se nedan.
Arbetsutskottets beslut
• Ramen för kultur- och fritidsnämnden ökas med 175 000 kr för länsteaterns
ökade lokalkostnader och minskas med 2 mnkr.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Arbetsutskottets beslut
• Ramen för miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställs
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Barn- och utbildningsnämnden
Den preliminära ramen 2002 för barn- och utbildningsnämnden uppgick till ca 976 mnkr efter att i allmänt ramtillskott ha tillförts ca 17 mnkr, förutom
ramförändringar för specificerade ändamål och uppräkning. Om läget före
ramtillskottet återställs, uppgår ramen till -959 mnkr. Om den ökas med hänsyn
till prognostiserat underskott, 15 mnkr, uppgår ramen till -974 mnkr. Samtidigt
tillförs 3,2 mnkr motsv. generellt statsbidrag för barnomsorg till barn till
föräldralediga/arbetslösa föräldrar. Därmed uppgår ramen till ca -977 mnkr.
Arbetsutskottets beslut:
• Ramen för barn- och utbildningsnämnden fastställs.
Y r k a n d e , se nedan.
Folkhögskolestyrelsen
Arbetsutskottets beslut
• Ramen för folkhögskolestyrelsen fastställs.
Styrelsen för Västerby behandlingscenter
Västerby behandlingscenters begäran:
Västerby behandlingscenter begär 2,5 mnkr för driften av avgiftningsenheten.
Anm: Kommunstyrelsen beslöt (§ 306/2000) att det, under en projektperiod på ett år, skulle
inrättas en avgiftningsenhet vid Västerby behandlingscenter. Verksamheten direktfinansierades
under försöksperioden 2001 och skulle då kunna utnyttjas av vårdnämnderna utan betalning. I
budget för 2001 upptogs 1,6 mkr. Därutöver skulle Västerby behandlingscenter söka extern
finansiering motsvarande 506 000 kr. Kommunstyrelsen förklarade sig beredd att senare under
projekttiden överväga ev. ytterligare behov av finansiering, om målet med extern finansiering inte
uppnås.

Västerby behandlingscenter har prognostiserat ett underskott 2001 på ca 3 mnkr.
Arbetsutskottets beslut
• Ramen Västerby behandlingscenter fastställts preliminärt till - 2 mnkr i
avvaktan på resultatet av inom ledningskontoret pågående utredning av frågan
om utveckling av Västerby behandlingscenters verksamhet. Anm: Som
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Vårdnämnderna: Gotlands södra vårdnämnd, Gotlands norra vårdnämnd och
Visby vårdnämnd

Med anledning av den förändring av vårdnämndsorganisationen som sker
1 januari 2002 då två nya nämnder (tills vidare benämnda Uppdragsnämnden och
Utförandenämnden) ersätter nuvarande tre nämnder behandlas dessa nämnder
samlat.
Vårdnämndernas begäran om ramökningar m.m.:
Gotlands norra vårdnämnd, Gotlands södra vårdnämnd, Visby vårdnämnd
Anm: Gotlands södra vårdnämnd har begärt att medel ska upptas för inrättande av en FOU-enhet
och en "sammanhållen vårdkedja inom missbruksvården "enligt föreliggande förslag". Kommentar:
Kommunstyrelsen avslog i maj nämndens (och Visby vårdnämnds) framställning om inrättande av
FOU-enhet. Kommunfullmäktige godkände i juni 2001 de förslag till organisation för vård av
missbrukare som utretts inom Visby vårdnämnd och uttalade att förslagen skulle betraktas som en
ambitionsplan "att förverkligas när ekonomiska möjligheter därtill föreligger".
Anm: Gotlands sjukhems begäran om ökat anslag 2002. Se särskilt ärende.

Y r k a n d e , se nedan.
Arbetsutskottets beslut
•

Anslagen för de två nya nämndernas verksamhet kommer i princip att anslås
över en nämnds ("Uppdragsnämnden") budget - den nämnd som är befolkningsföreträdare och beställer tjänster och produktion av den andra nämnden,
"Utförandenämnden". Den preliminära ramen för nuvarande tre nämnder
uppgick till ca -726 mnkr, efter att i allmänna ramtillskott ha tillförts 15 mnkr,
förutom uppräkning. Om läget före tillskottet återställs, -711 mnkr, och den
ramen ökas med hänsyn till prognostiserat underskott, 40 mnkr, skulle ramen
uppgå till -751 mnkr. Arbetsutskottet finner det rimligt att den nya organisationen ska innebära rationaliseringar och produktivitetsökningar motsvarande
7 mnkr. Ändrade avgifter inom äldre- och handikappomsorgen och större
enhetlighet vid tillämpningen bedöms kunna innebära ökade intäkter på
2 mnkr. Kostnaderna för socialbidrag bedöms kunna minska, varför ramen
reduceras med 1 mnkr. Efter sammanlagd ramminskning på 10 mnkr fastställs
ramen för "Uppdragsnämnden"/vårdnämnderna till ca -741 mnkr.
Det antecknas att genomförandet av samreseutredningens förslag (se särskilt
beslut) kommer att innebära omdisponeringar i budget då faktiska kostnader för
aktuella resor ska överföras till tekniska nämndens budget.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär 33,7 mnkr ytterligare i ökad ram. 25 mnkr avser "täckning av
befintlig verksamhet" och 8,7 mnkr avser regionvård, "valfrihetsöverenskommelsen". Hälso- och
sjukvårdsnämnden har redogjort för det arbete som pågår i linje med den nationella
handlingsplanen för vilken staten tillskjutit särskilda medel.

Y r k a n d e n se nedan.
Arbetsutskottets beslut
• Den preliminära ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden uppgick till 787 mnkr efter att i allmänt ramtillskott ha tillförts ca 13 mnkr, förutom uppräkning och kompensation för vissa statsbidrag. Om läget före tillskottet
återställs, - 774 mnkr, och ramen ökas med hänsyn till prognostiserat underskott, 50 mnkr, skulle ramen uppgå till -824 mnkr. Inte minst mot bakgrund av
hälso- och sjukvårdsdirektörens bedömningar om svårigheterna att ens på
meddellång sikt behålla nuvarande struktur och volym inom hälso- och sjukvården anser arbetsutskottet det nödvändigt att göra prioriteringar och åstadkomma produktivitetsökningar för att nå en till ekonomin bättre anpassad verksamhetsvolym. Ramen minskas med 19 mnkr. Samtidigt tillförs 8 mnkr avs.
statsbidragsstödda insatser för ökad tillgänglighet inom sjukvården. Ramen för
hälso- och sjukvårdsnämnden fastställs till ca -813 mnkr.
Det antecknas att genomförandet av samreseutredningens förslag (se särskilt
beslut) kommer att innebära omdisponeringar i budget då faktiska kostnader för
aktuella resor ska överföras till tekniska nämndens budget. Dessutom avses
medel omdisponeras mellan räddningstjänsten och hälso- och sjukvårdsnämnden för flygburna ambulanstransporter.
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Yrkanden och övriga beslut
•

Hans Klintbom (c) yrkade att arbetsutskottet avge ett budgetförslag enligt
alternativ A:

•

Jan Lundgren (s) yrkade att följande ramförändringar skulle göras och arbetsutskottet avge ett budgetförslag enligt alternativ B:
Skatten höjs med 50 öre för att skapa en mer realistisk budget: för en
satsning på vård och omsorg, samt för att allmänt stärka budgeten i syfte att
kunna hantera årets förväntade underskott i enlighet med det s.k. balanskravet. (I förhållande till alternativ A) ökas ramen för kollektivtrafiken
(tekniska nämnden) med 1 mnkr, kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 mnkr
för att slå vakt om bidragen till föreningarna, hälso- och sjukvårdsnämnden
tillförs 5 mnkr och vårdnämndernas verksamhet 12 mnkr. Resultatet beräknades därmed uppgå till ca 28 mnkr.

•

Brittis Benzler (v) tillstyrkte Jan Lundgrens förslag, men yrkade att följande
ramförändringar skulle göras och arbetsutskottet avge ett budgetförslag enligt
alternativ C:

(Ramen för kommunstyrelsen) Kommunstyrelsens anslag för bidrag till
organisationer (bl.a. GTF och Almi) minskas med 2 mnkr. Ramen för barnoch utbildningsnämnden ökas med 1 mnkr för en satsning på ekologisk
skolmat. Resultatet beräknades därmed uppgå till ca 29 mnkr.
Sammanfattning av förslagen (i förhållande till planeringsramen):
tkr.

A

B

C

(HK)

(JL)

(BB)

1. Anslaget för näringslivsinsatser

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

2. Organisationsöversyn ledningskontoret

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

3. Inrättande av försörjningsförvaltning

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

4. Genomförande av ny IT-organisation

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

+ ramminskning. - ramökning (ökad kostnad)
Kommunstyrelsen

5. Minskade anslag för bidrag organisationer

+ 2 000

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2001 10 01--03 och 05

Au § 234 forts
Räddningstjänsten

6. Ramtillskott för flygburna ambulanstransporter

- 3 000

- 3 000

- 3 000

- 563

- 563

- 563

8. Ramminskning

+ 1 000

0

0

9. Anslutningsavgifter

+ 5 000

+ 5 000

+ 5 000

+ 20 000

+ 20 000

+ 20 000

+ 5 000

+ 5 000

+ 5 000

- 175

- 175

- 175

+ 2 000

+ 1 000

+ 1 000

- 1 450

- 1 450

- 1 450

Tekniska nämnden

7. Hyresförluster Konstskolan. Buss Almedalsbibl

10. Minskat periodiskt underhåll
11. Fastighetsförsäljningar
Kultur- och fritidsnämnden

12. Lokalkostnader länsteatern
13. Ramminskning
Barn- och utbildningsnämnden

14. Ramtillskott
15. Ramökning för ekologisk skolmat

- 1 000

Vårdnämnderna

16. Ramtillskott

- 25 350

- 38 000

- 38 000

17. Ramsänkning (ny org, avgifter, soc.bidrag)

+ 10 000

+ 10 000

+ 10 000

18. Ramtillskott

- 45 300

- 50 000

- 50 000

19. Ramminskning

+ 19 000

+ 19 000

+ 19 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på sitt eget förslag till ramförändringar (A), Jan
Lundgrens (B) och Brittis Benzlers förslag (C) och förklarade sig anse att hans
förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
Ordföranden ställde proposition på Jan Lundgrens och Brittis Benzlers förslag och
förklarade sig anse att Jan Lundgrens förslag antagits som motförslag.
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Arbetsutskottet godkände följande proposition. JA för Hans Klintboms förslag.
NEJ för Jan Lundgrens förslag. 4 ledamöter röstade Ja: Lena Celion (m), Eva
Nypelius (c), Per-Anders Croon (m) och ordföranden Hans Klintbom (c). 3
ledamöter röstade Nej: Jan Lundgren (s), Sonia Landin (s) och Brittis Benzler (v).
Arbetsutskottet hade således beslutat bifalla Hans Klintboms förslag.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
• Det upprättade budgetförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. Det innebär
att resultatet för år 2002 beräknas bli ca 15 mnkr.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

• Kommunstyrelsen bemyndigas på kommunfullmäktiges vägnar göra de omdisponeringar i tekniska nämndens investeringsbudget för avgiftsfinansierade
investeringar som föranleds av uppkomna förskjutningar i de investeringsobjekt som planeras genomföras år 2002.
B a k g r u n d : För den händelse förskjutningar blir nödvändiga i de större projekt som medlen
avser uppkommer behov av omdisponeringar i investeringsplanen. Eftersom anslagsbindningen för
investeringar sker på objektnivå föreslås kommunstyrelsen bemyndigas företa sådana
omdisponeringar.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

• Föreliggande förslag till budget för år 2002 fastställs.
• Föreliggande förslag till flerårsplan för perioden 2002-2005 förklaras
upprättad.
• Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2002 fastställs till 32:25 kr per skattekrona.
• Lånefinansiering: Totalt beräknas lån tas upp med 100 mnkr.
• Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt
att ta upp, bestäms till 300 mnkr.
• Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för
300 mnkr
• Kommunstyrelsens bemyndigande: Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en
ram av 3 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.
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Direktiv för verksamheten 2002
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

• Kommunfullmäktige noterar den allvarliga utvecklingen av verksamheten 2001
och de åtgärder kommunstyrelsen vidtagit och avser vidta för att åstadkomma
en ekonomi i balans, vilket är en förutsättning för att framgångsrikt värna de
uppdrag Gotlands kommun har för att tillgodose befolkningens behov.
Det är synnerligen angeläget att nämnderna vidtar åtgärder för att hålla
verksamheten inom beslutade ramar.
De fortlöpande revideringar av budgeten som skett genom frekventa
tilläggsanslag måste upphöra och tillgripas endast i synnerliga fall. Verksamma
åtgärder måste vidtas för att få snabb genomslagskraft. Uppenbart är att det
ställer stora krav på nytänkande, samarbetsvilja och helhetssyn. Om nämnder
och styrelser överväger förändringar som står i strid med övergripande beslut
eller kräver anpassningar av övergripande regelverk som Gotlands kommun
förfogar över ska nämnderna initiera erforderliga ändringar. Mål och servicenivåer ska ses över och åtgärder vidtas för att förbättra kontrollen över och i
verksamheten. Kommunstyrelsen ska bevaka den ekonomiska och
verksamhetsmässiga utvecklingen i nämnderna och hålla kommunfullmäktige
informerad.
Expedieras:
Samtliga nämnder och styrelser och Räddningstjänsten
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Kommunstyrelsens 16 steg till ekonomisk balans.
Kort sikt:
1.

Nämnderna fortsätter och påskyndar sitt påbörjade arbete med att genomlysa verksamheten, se
över mål och servicenivåer med inriktning att ta fram effektiviseringar och sparförslag som
halverar det prognosticerade underskottet.

2.

För att minska utgifterna, särskilt för personal och inköp, införs fram till årsskiftet en
tidsbegränsad s.k. "farfars-princip". Den innebär att innan beslut på delegation om nyanställning, vikarieanställning, lönesättning, övertid, resor och inköp, ska närmast överordnad
nivå höras. Det innebär en mycket restriktiv hållning, men inte ett "idiotstopp".

3.

För att minska investeringsutgifterna fram till årsskiftet får bygg- och anläggningsprojekt ej
igångsättas utan att finansiellt tillstånd har beviljats av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Dessutom ska tekniska nämnden uppskjuta allt periodiskt underhåll på byggnader och
vägunderhåll som ej påbörjats och som oundvikligen inte måste utföras, till kommande år.

4.

Planerade och diskuterade taxe-, avgifts- och hyreshöjningar utreds och beslutas.

5.

Medarbetarna är en viktig resurs i att utveckla verksamhetens effektivitet. Det är viktigt med
en kreativ och delaktig dialog kring hur effektiviteten kan ökas samtidigt som kvalitet och
arbetsglädje ej äventyras. Information och diskussion om kommunens ekonomiska läge och
förutsättningar ska involvera alla medarbetare bl.a. via Framtidningen och arbetsplatsmöten.
Den ekonomiska medvetenheten ska stärkas.
Lång sikt:

6.

För att öka kommunstyrelsens möjlighet att styra verksamheten införs under 2002 en ny
modell för budget- och verksamhetsplanering, samt uppföljning.

7.

Kommunens ekonomistyrprinciper ses över. Frågan om resultatöverföring och eget kapital
måste belysas och i samband med bokslut 2001 bör en nollställning eller minskning av
orealistiska underskott övervägas. Modeller för avtal och ersättning ska utvecklas för att stärka
intäktstänkandet och ge goda styreffekter.

8.

Kommunen måste hitta en bra balans mellan planerings- och marknadslösningar. Konkurrensupphandling bör genomföras där det förväntas ha en positiv effekt på pris och kvalitet.

9.

Den kommunala organisation ska utvecklas:
Alla förvaltningar bör ta steg mot en ökad processorientering där flödet av aktiviteter för
våra brukare kartläggs för att tydliggöra starka sidor, samt effektivisering- och
förbättringsåtgärder.
Förvaltningarna bör successivt utveckla en del med huvuduppgift att stödja det politiska
systemet och att vara uppdragsgivare, samt en del med uppdrag att genomföra
verksamheten. Resultatenheternas ansvar och befogenheter ska tydliggöras. Avgörande är
tydliga och realistiska åtaganden, en hård ram för verksamheten kring vad som ska utföras,
samtidigt som enheten har ett stort frirum och egenansvar i hur uppgiften löses.
Fria nyttigheter bör inte finnas. Stödtjänster som drivs av förvaltningen kan erhållas mot ett
självkostnadspris.
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10. Fullfölj organisationsutvecklingen vid ledningskontoret och konsult- och servicekontoret.
Inriktningen för ledningskontoret är att förbättra rollen som beredande organ till
kommunstyrelsen, som strategiskt utvecklande och som styrande, planerande och samordnande
för helheten. Inriktningen för Konsult och service är att utveckla och effektivisera kommunens
stödtjänster. Steg mot en s.k. försörjningsförvaltning ska övervägas.
11. Ny organisation av IT-verksamheten genomförs under 2002. Den tekniska IT-supporten
koncentreras till Konsult och service, samtidigt som den strategiska styrningen från
förvaltningarna och ledningskontoret stärks. Nya ekonomi- och personalsystem införs som
kommer att utveckla arbetsmetoder och ska innebära rationaliseringar.
12. Utred att inrätta en ny organisation, typ intern arbetsförmedling, och en ny arbetsmodell för
medarbetare med rehabiliterings- och omplaceringsbehov eller vid övertalighet. Den kan också
spela en viktig roll vid rekrytering, rörlighet och exempelvis för att tillhandahålla vikarier ur
en egen pool.
13. Ta initiativ till att bredda försöken med nya arbetstidsmönster för att öka andelen heltider,
minska sjukskrivningar och vikariebehoven.
14. Lokalisering av de kommunala verksamheterna bör övervägas. En koncentration till ett mindre
antal platser på ön, samlokalisering av förvaltningar i Visby (samhällsbyggarhus) och
yteffektiviteten i verksamhetslokalerna, är exempel på åtgärder värda att pröva. Resurser i
form av exempelvis kök ska samutnyttjas. Samarbete skall ske i och mellan nämnder och
förvaltningar i syfte att tillhandahålla en god service på landsbygden.
15. Genomför planerade organisations- och systemförändringar av primärvården och i
vårdnämndernas verksamhet.
16. I höstens budgetarbete måste val och prioriteringar göras. Kärnverksamhetens kvalitet ska så
långt möjligt bevaras. Andra verksamheter och ambitionsnivåer måste dock prövas. Vissa
verksamheter kan tas bort helt eller nedprioriteras. Ett klargörande kring vilka verksamheter
som är obligatoriska är betydelsefullt. Allianser med andra kommuner bör också övervägas.
En arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna ska gå igenom nyckeltal med
uppgiften att identifiera var Gotland ligger över riksgenomsnittet. Målet är att Gotlands
kommun ej ska överstiga riksgenomsnittet.
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Kommunfullmäktige

Gotlands kommuns budget år 2002 och flerårsplan för åren 2002-2006
Härmed överlämnas förslag till budget år 2002 och flerårsplan för åren 2002-2006.
Kommunstyrelsens förslag till driftbudget för år 2002 innebär utökning (netto) med ca 50
mkr jämfört med den av kommunfullmäktige 2001-06-25 beslutade ekonomiska
planeringsramen. Resultatbudgeten för 2002 visar ett resultat på 16 mkr. Jämfört med
budgeten för år 2001 innebär kommunstyrelsens förslag en ramökning med 182 mkr.
I kommunstyrelsens förslag ingår besparingsåtgärder på totalt 70 mkr varav 30 mkr
redovisas inom finansförvaltningen. Som vanligt gäller dessutom att pris- och lönekostnadsökningar över kompensationsnivån (2% resp 3%) måste finansieras inom ramen för
respektive nämnd. Detta kan innebära ytterligare krav på sparåtgärder för vissa nämnder.
Skatteintäkterna år 2002 beräknas öka med 156 mkr (5,6%) jämfört med budgeten för
2001. För att bibehålla 2001 års beräknade soliditet på 43% per 2002-12-31 krävs ett
positivt resultat år 2002 på ca 20 mkr.
De ekonomiska förutsättningarna för år 2002 påverkas också av beräknade underskott år
2001 som enligt prognosen efter 3:e kvartalet (delårsrapport 3-2001) uppgår till -116 mkr
för nämnderna och -69 mkr totalt för kommunen. Inriktningen från i våras att halvera
underskotten jämfört med delårsrapport 1-2001 har således ännu inte givit resultat.
Det s k balanskravet innebär att underskottet 2001 ska återställas senast år 2003.
Sammantaget innebär de ekonomiska förutsättningarna att kraftfulla åtgärder måste vidtas
för att uppnå och bibehålla balans i ekonomin. De 16 steg till ekonomisk balans som
antagits av kommunstyrelsen (2001-09-20) och de besparingsåtgärder som ingår i budgetförslaget 2002 utgör viktiga delar i detta arbete.
Osäkra faktorer inför år 2002 är bl a skatteintäktsberäkningen, löneökningar utöver 3%,
långtidssjukskrivningar och rekryteringsmöjligheter, effekter av besparingsåtgärder och
organisationsförändringar samt effekter av förbehållsbelopp och högkostnadsskydd inom
äldreomsorgen.
Kommunstyrelsens förslag till investeringar innebär inriktning mot en investeringsnivå på
ca 100 mkr per år under perioden 2003-2006 för skattefinansierade investeringar. För år
2002 innebär kommunstyrelsens förslag nettoinvesteringsutgifter på totalt 196 mkr, varav
142 mkr för skattefinansierade investeringar.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordf

Bo Dahllöf
regiondirektör
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1

2001. En stor del av sysselsättningsökningen
beror på behovet att ersätta en ökad sjukfrånvaro. Arbetslösheten ligger enligt regeringens
bedömning kring 4% under perioden.

SAMHÄLLSEKONOMISK
ÖVERSIKT

1.1 Utsikter enligt budgetpropositionen
Utsikterna för den svenska ekonomin enligt
budgetpropositionen för år 2002 (2001/02:1)
framgår av följande nyckeltal (tabell 1:1).
Tabell 1:1 Nyckeltal svenska ekonomin
% förändring

2000

2001

2002

2003

Hushållens konsumtion
Offentlig konsumtion
-kommuner
Bruttoinvesteringar

3,0
0,1
1,5
4,5

1,6
1,2
1,5
4,3

2,7
1,1
1,4
4,9

2,1
0,8
1,1
5,3

Export
Import
BNP
KPI dec-dec

9,8
9,7
3,6
1,4

-0,4
-1,0
1,7
2,7

5,2
5,5
2,4
1,8

6,3
6,3
2,6
2,0

Timlön, kostnad
Öppen arbetslöshet
(% av arbetskraften)
Bytesbalans,% av BNP

3,8

3,5

3,5

3,5

4,7
2,9

3,9
2,3

3,8
2,6

3,9
3,0

1.2 Utdebitering
Utdebiteringen för Gotlands kommun uppgår
för år 2001 till 32:25 kr/skkr. I diagram 2:1
visas utvecklingen av den kommunala utdebiteringen i Gotlands kommun och riket för
åren 1971-2001.
kr
34

Gotland 32,25
30,53
Riket

32
30
28
26
24
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Tillväxten (BNP) i den svenska ekonomin
förväntas enligt regeringens bedömning uppgå
till 1,7% innevarande år och 2,4% år 2002.
Det är en nedrevidering med 1%-enhet jämfört
med vårpropositionen. Den internationella
konjunkturnedgången har medfört ett fall i
den svenska exporten och även hushållens
komsumtion har ökat svagare än förväntat. En
betydande ökning av hushållens disponibla
inkomster beräknas bidra till en ökad tillväxt
under år 2002. Osäkerheten om den internationella konjunkturens utveckling är för närvarande betydande.
Inflationstakten har stigit mer än förväntat i år.
Prisutvecklingen enligt KPI beräknas uppgå
till 2,7% mot slutet av 2001. Den kraftiga
prisuppgången beror främst på prisökningar
på villaolja, el och kött som i huvudsak bedöms ha tillfälliga effekter på inflationen. I
slutet av 2002 bedöms inflationen ligga något
under 2%.
Arbetsmarkanden har fortsatt att utvecklas
starkt hittills i år trots den svagare konjunkturen. Trots bedömningen att sysselsättningen
nu försvagas beräknas en ökning med 1,7% år

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Diagram 1:1 Total kommunal utdebitering i riket och
Gotlands kommun 1971-2001 (exkl avgift till församlingarna)

För åren 2001-2002 i flerårsplanen beräknas
oförändrad utdebitering med 32:25 kr/skkr.
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2

ANTAGANDEN INFÖR
BUDGET 2002 OCH
FLERÅRSPLAN 2002-2006

2.1 Löne- och prisutveckling 2002-2006
Kostnadsutvecklingen för kommunens verksamhet påverkas både av pris- och volymförändringar. Volymförändringar kan beräknas
vid jämförelse mellan olika år då kostnader
och intäkter anges i ett visst års prisnivå (fasta
priser). Syftet med kostnads- och intäktsberäkningar i flerårsplanen är att få fram verksamheternas resursbehov och att stämma av
finansieringsmöjligheterna. I budget och flerårsplan anges kostnader och intäkter i resp års
prisnivå (löpande priser).
Enligt av kommunstyrelsen antagna anvisningar för arbetet med 2002 års budget och
flerårsplan 2002-2006 skall nämndernas budget- och planförslag anges i 2002 års pris- och
lönenivå. Kompensation för löneutveckling
under år 2002 medges med 3%. Kompensation för prisutveckling medges med 2%. Prisoch lönekostnadsökningar över kompensationsnivån måste således finansieras inom
ramen för respektive nämnd. Indexantaganden
anges i tabell 2:1.

2.2 Alternativa antaganden beträffande
utgifter och inkomster 2002
Beräkningar av utgifter och inkomster grundar
sig på en rad olika antaganden. Dessa antaganden har olika grad av säkerhet. I tabell 2:2
redovisas ekonomiska konsekvenser för 2002
års budgetförslag av ändrade antaganden vad
gäller löner, priser och skatter.
Tabell 2:2 Känslighetsanalys för 2002, mkr
Belopp
Personalkostnader1
1 % löneökning
1 %-enhets förändring i arbetsgivaravg

20
13

Priser
1 % förändring i moms
1 % prisförändring

0
10

Skatter
1 kr utdeb till kommunal inkomstskatt

65

Tabell 2:1 Indexantaganden för pris- och löneutveckling, %
Slag
Indexantaganden %
2002
2002-2006
Personalkostnader
3
3
Lokalkostnader (interna)
1
1
Kapitalkostnader
0
0
Övr kostnader
2
2
Statsbidrag
0
0
Övriga intäkter
2
2
Investeringsutgifter
2
2
Investeringsinkomster
2
2

1

Exkl resultatenheter
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3

SKATTEUNDERLAG,
SKATTEINTÄKTER,
BIDRAGS- OCH
UTJÄMNINGSSYSTEM M M

för riket kan kommunens intäkter av det egna
skatteunderlaget beräknas enligt tabell 3:1.
Tabell 3:1 Intäkter av eget skatteunderlag 2001-2004
mkr
2001

3.1 Skatteunderlag
Summan av kommuninvånarnas beskattningsbara inkomster utgör kommunens eget skatteunderlag, vilket uttrycks i skattekronor. En
skattekrona (förkortas skkr) = 100 kr i till
kommunal skatt beskattningsbar inkomst.
Skatteunderlaget för beräkning av skatt för år
2002, (taxeringsåret 2001) beräknas enligt
prognosen (RSV 2001-09-13) öka med 6,71%
för riket. För Gotlands kommun ökar skatteunderlaget med 6,22% och beräknas uppgå till
58 203 000 skkr.
Kommuner och landsting får besked om det
slutliga taxeringsutfallet först i december månad. Preliminärt taxeringsutfall lämnas av
skattemyndigheten löpande under andra halvåret fr o m augusti. Senast i januari året efter
taxeringsåret lämnas definitiva uppgifter om
utjämningsbidraget.
3.2 Skatteintäkter
Statens utbetalning av kommunalskattemedel
grundas på det senast kända skatteunderlaget i
kommunen. Skatteunderlaget räknas upp med
en faktor som motsvarar den beräknade ökningen av skatteunderlaget de två efterföljande åren. Den prognostiserade utvecklingen
följs sedan upp och när det slutliga taxeringsutfallet är känt görs en slutreglering.
Enligt prognos från Sv Kommunförbundet i
september 2001 ska skatteunderlaget för 2000
räknas upp med 11,4% för att erhålla nivån för
år 2002. Enligt prognosen beräknas skatteunderlaget därefter öka 2003 och 2004 med
6,50% resp 4,70%.
Om skattekraften för Gotlands kommun antas
öka i samma takt som medelskattekraften och
antalet invånare ökar i takt med genomsnittet

Uppräknat skatteunderlag
Beräkn förändr %
Fastställda uppräknfaktorer
Utdebitering
Skatteintäkt exkl
slutavräkning
Slutavräkning för
2001 resp 2002

2002

61 427 64 505
5,70
5,40

2003

2004

69 058 72 304
6,50
4,70

5,54
32,25

5,01
32,25

32,25

32,25

1 877

2 080

2 227

2 332

49

17

-

-

(Antal invånare 30 juni 2001 uppgår till 57 517.)

3.3 Bidrags- och utjämningssystem
Det gällande bidrags- och utjämningssystemet
utgörs av två delsystem, ett för kommunerna
och ett för landstingen. Gotlands kommun ingår inte i något landsting och omfattas därför
av båda delsystemen. Systemet består av tre
huvuddelar: en inkomstutjämningsdel, en
kostnadsutjämningsdel och ett generellt statsbidrag. Systemet för kostnadsutjämning har
reviderats fr o m år 2000 och särskilda införanderegler gäller t o m 2004.
Kommunverksamhet
Enligt Sv Kommunförbundets prognos i september 2001 erhålls för kommunverksamheten följande bidrag år 2002
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Generellt statsbidrag
Åldersrelaterat bidrag
Införandeavdrag, nivåjustering
Momsavgift
200-kronan
Summa

mkr
269
53
335
47
-23
-142
5
544

För åren 2002-2004 beräknas bidrag erhållas
med 544 mkr 2002, 538 mkr 2003 och
551 mkr 2004.
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För inkomstutjämningsbidraget beräknas
samma ökningsfaktorer som för skatteunderlaget.

4

Det generella statsbidraget har ökats successivt efter särskilda beslut fr o m 1997.

4.1 Upplåning och räntebedömning

Landstingsverksamhet
För landstingsverksamheten erhålls enligt
prognos från Landstingsförbundet följande
bidrag år 2002
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Generellt statsbidrag
Införandeavdrag, nivåjustering m m
Momsavgift
200-kronan

mkr
146
93
123
-10
-60
3

Summa

295

För åren 2002-2004 beräknas bidrag erhållas
med 295 mkr 2002, 294 mkr 2003 och 303
mkr 2004.
3.4 Skatteintäkter och utjämningsbidrag
Av tabell 4:2 framgår den beräknade utvecklingen av skatteintäkterna och utjämningsbidraget för perioden.
Tabell 3:2 Beräknade skatteintäkter och utjämningsbidrag 2002-2004, mkr
2002

2003

2004

Skatteintäkter
Utjämningsbidrag, kommun
Utjämningsbidrag, landsting

2 097
544
295

2 227
538
294

2 332
551
303

Summa

2 936

3 059

3 186

VIKTIGARE KOMMUNALEKONOMISKA FRÅGOR

Kommunens finansverksamhet är utsatt för
olika finansiella risker; finansieringsrisk,
ränterisk och valutarisk.
Med finansieringsrisken avses risken att
kommunen får svårt att tillgodose sitt kapitalbehov till investeringar eller att krediterna
lämnas med mindre fördelaktiga villkor. En
faktor som kan påverka kreditgivningen och
villkoren är naturligtvis kommunens ekonomiska utveckling. Kommunens negativa resultatutveckling under de senaste åren har ännu
inte direkt påverkat varken möjligheterna till
krediter eller villkoren för dessa. Däremot har
det märkts ett ökat intresse från kreditgivarna
att genom kvartalsrapporter och årsbokslut
följa den ekonomiska utvecklingen. Det lagstadgade balanskravet för kommunerna fr o m
år 2000 kommer att skapa en fokusering på
finansieringsvillkoren och därmed kan en
ökad risk uppkomma för de kommuner som
inte klarar balanskravet.
Investeringsvolymerna ökar och det sammanlagda investeringsutrymmet inkl kompletteringsbudget uppgår för 2001 till 334 mkr
(årsbudget 2001 199 mkr och kompl budget
135 mkr). Kommunens låneskuld per 31 december 2000 uppgår till 811 mkr. Lånebehovet för år 2001 har med utgångspunkt
från den planerade investeringsvolymen i
budgen beräknas till 33 mkr. Den genomsnittliga upplåningskostnaden på kommunens
räntebärande lån uppgår f n till 5,29 %.
Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på kommunens resultat till följd av förändringar i marknadsräntorna.
Förfalloprofil för kommunens långfristiga
upplåning
År
2002
2003
2004
2005
2006

Belopp, mkr
270
150
175
118
130
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Kommunen är beroende av en gynnsam utveckling av räntenivån. Vissa bedömare prognostiserar en rejäl höjning av styrräntan (1,01,25 procentenheter) över en 12-månaders
period vilket naturligtvis får effekt på både
den korta och den långa räntan. Å andra sidan
gör andra kreditinstitut bedömningen att räntan kommer att öka i betydligt måttligare takt.
Genom den spridning av lånen som skett över
tiden blir kostnadseffekterna, vid en räntehöjning, på kort sikt ganska begränsade. En ökning av räntan med 1%-enhet medför att de
lån som sätts om under 2002 skulle komma att
bli ca 2,7 mkr dyrare.
Under 2001 har policyn varit att låna till rörlig
ränta. Skillnaden mellan rörlig och fast ränta
uppgår till f n till ca 1,5 procentenheter. Den
rörliga räntan kan enligt lånevillkoren när som
helst under lånets löptid bindas till fast ränta.
Med valutarisk avses risken att förändringar i
valutakurser påverkar resultatet negativt.
Gotlands kommun har f n ingen egen upplåning i utländsk valuta. Dock står kommunen
risken för gjorda valutaswappar i de lån i utländsk valuta som tagits via Kommuninvest.
Ett problem är att påfrestningen på likviditeten periodvis är mycket stor till följd av dels
nämndernas befarade underskott (drygt 100
mkr enl delårsrapport för första halvåret) i
verksamheten, dels den höga investeringsvolymen. Den budgeterade upplåningen för
2001, 33 mkr, har hittills passerats med 50
mkr. Om inte underskotten reduceras kraftigt
kommer ytterligare upplåning att bli nödvändig under året. För att få en stabilitet i likvidflödena framöver krävs antingen att investeringstakten dämpas rejält, att underskotten i
verksamheterna elimineras eller att en rejäl
inkomstförstärkning sker, exempelvis genom
höjning av utdebiteringen.
4.2 Balanskrav år 2001
Enligt kommunallagen (1997:615) gäller ett så
kallat balanskrav. Balanskravet innebär att
kommuner, landsting och kommunalförbund

varje år från och med år 2000 ska upprätta
sina budgetar så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om ett negativt resultat uppstår i
bokslutet ska detta regleras i budgeten senast
två år efter det år det negativa resultatet uppkom.
I Svenska kommunförbundets skrift
”Kommunen väljer resultatnivå” (Sundbyberg
1999) diskuteras frågan om det är tillräckligt
att resultatet för ett visst år i en kommun är
positivt och nära 0 kronor. För många kommuner, som i likhet med Gotlands kommun,
under flera år haft ett negativt resultat är det
en naturlig ambition att i ett första steg nå upp
till lagens krav. Men enligt skriften räcker
detta inte för att klara den kommunala ekonomin på lite längre sikt. Balanskravet är en
miniminivå och bör ses som en nedre gräns
som inte får underskridas. Risken med balanskravet är att lagregeln kan begränsa kommunens egna finansiella analys. Om analysen
bara handlar om att hamna så nära balanskravets gränsvärde som möjligt urholkas på
sikt kommunens ekonomi. Minsta oförutsedda
kostnad, t ex i form av höjda räntor på lån,
kan medföra att resultatet blir negativt.
Många skäl finns som talar för att kommunen
skall öka sitt ekonomiska handlingsutrymme
genom att lägga sig på en resultatnivå som är
väsentligt högre än 0. Därigenom ökar möjligheterna att självfinansiera investeringarna
och för kommunen att amortera sina lån. En
sund och väl skött ekonomi med vissa reserver skapar också det handlingsutrymme som
kommunen behöver för att kunna hantera de
omprioriteringar av verksamhetsutbudet som
alltid måste göras.
En planering för en god ekonomi i en kommun måste göras systematiskt under en längre
följd av år. Ett sätt kan vara att fastställa finansiella mål som årligen följs upp. Följs de
finansiella målen ökar förutsättningarna för att
kommunen skall få en ekonomi i balans och
med en rimlig säkerhetsnivå för att möta exempelvis icke förutsedda krav under kommande år.
En utredning är tillsatt för att se över utform-
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ningen av av balanskravet. Någon uppmjukning av det lagstadgade kravet på ekonomisk
balans i kommuner och landsting torde inte
ligga i utredningsdirektiven utan snarare en
översyn av tolkning och tillämpningen av regelverket kring balanskravet.
Trots de stora ansträngningar som görs för att
reducera nämndernas underskott kommer balanskravet (ett positivt resultat enligt resultaträkningen) inte att uppnås för 2001. Den
ekonomsiska situationen kan därför betraktas
som mycket allvarlig för kommunen. Om resultatet är negativt måste det egna kapitalet
återställas. Detta läge innebär en ytterligare
påfrestning i form av svåra beslut om prioriteringar, nedskärningar eller alternativt skattehöjningar. För att klara Gotlands kommuns
ekonomi på sikt är troligtvis en nödvändig
förutsättning att enighet kan nås över partigränserna om de finansiella målen och därmed
det finansiella utrymmet. På detta sätt fås en
fast ram för de politiska prioriteringarna.
4.3 Löneökningar
Löneavtalen för åren 2001 – 2004 ger följande
löneökningar
Lärarna

Kommunal
SKTF/
SSR
Vårdförbundet
Akademikeralliansen

2000*
4,0%

2001
2,0%

3,8%

2002
Inget
angivet
utrymme
3,7%

2003

3,5%

2,5%

2,3%

2,2%

2,75%

Inget
angivet
utrymme

2004

2,0%

Inget
angivet
utrymme

* Lärarnas ökning gäller fr o m 2000-10-01 och ger en
helårseffekt under 2001 med 4,0%.

I läraravtalet gör de centrala parterna bedömningen att lönerna för lärarna, i genomsnitt i
riket, skall öka med 20% under avtalsperioden.
De lägsta utrymmen som finns angivna i avtalen för år 2001 är mer än de 3% som bud-

geten har räknats upp med. Därtill finns löneglidning på grund av rekryteringssvårigheter
inom vissa yrkesgrupper, t ex lärare, läkare,
sjuksköterskor m fl.
Inför 2002 har Kommunförbundet rekommenderat en uppräkning av lönerna med 3%.
Arbetsgivarenhetens bedömning är att det inte
kommer att räcka med en uppräkning med
endast 3% på grund av de centrala avtalens
nivå och löneglidningen som finns i kommunen.
Kommunförbundets rekommendationer går ej
att ha som riktmärke utan vi måste göra egna
analyser utifrån kommunens ekonomiska resurser och rekryteringsläget.
4.4 Maxtaxa och allmän förskola
Den 1 januari 2002 införs maxtaxa i Gotlands
kommun. Konsekvensen av maxtaxan för
Gotlands kommun är svår att bedöma. En
maxtaxa inom barnomsorgen innebär att marginaleffekterna, som inkomst- och tidsrelaterade avgifter inom barnomsorgen skapar,
reduceras.
För maxtaxan gäller att kommunerna kompenseras för det intäktsbortfall som maxtaxan
innebär genom en ersättning som utformas
med barnomsorgsmodellen i kostnadsutjämningssystemet som grund.
Den 1 januari 2003 införs en avgiftsfri all-män
förskola om minst 525 tim/år för fyra- och
femåringar. Kommunen har skyldighet att
erbjuda plats men det är frivilligt för barnen
att delta.
Enligt Svenska Kommunförbundets preliminära beräkningar sommaren 2001, skulle det
för Gotland kommuns del innebära ett ökat
statsbidrag om totalt 32,6 mkr för alla delar i
reformerna. Det tillkommande statsbidraget
fördelar sig på de olika delarna i förslaget enligt följande (mkr):
Barnomsorg, barn till arbetslösa
1,9
Barnomsorg, barn till föräldralediga 1,3
Allmän förskola fyra-femåringar
7,8
Maxtaxa
18,8
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Kvalitetssäkring

2,8

4.5 Äldre- och handikappomsorg
Befolkningsprognoser visar på en viss ökning
av antalet personer över 80 år de närmaste fem
åren. Efter år 2010 beräknas en kraftig ökning
ske som innebär att andelen 80 år och äldre.
Det kommer att krävas ökade resurser inom
både omsorg, service, vård och sjukvård samt
samverkan med andra aktörer för att stödja
personer med olika funktionshinder att leva ett
värdigt liv i samhället. Alltmer komplexa och
individuella behov skall tillgodoses. Fler personer väljer att bo kvar i sin hemmiljö trots
omfattande behov av hjälp, stöd, service och
vård . Allt tydligare krav på inflytande, delaktighet ställs från personer beroende av samhällets insatser.
Krav finns på bättre tillgänglighet av lokaler,
bostadsområden och kollektivtrafik samt informationsutbud. Ytterligare resurser kommer
därigenom att behövas för att förbättra tillgänglighet vad gäller fysiska aspekter och för
information.
Planering och genomförande pågår av förbättringsplanen för äldre- och handikappomsorgen som antogs av kommunfullmäktige i
februari 2001.
En gemensam arbetsgrupp mellan de olika
vårdförvaltningarna har tagit fram ett förslag
till lokal handlingsplan för utveckling av
hälso- och sjukvården. Till grund ligger den
nationella handlingsplanen som antogs av
riksdagen i slutet av 2000. Uppföljning av de
lokala planerna ansvarar socialstyrelsen för.
En proposition med förslag till avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen presenterades
sommaren 2001. Den innehåller förslag till
precisering av förbehållsbelopp, avgiftsunderlag och högkostnadsskydd. Förslag till anpassning av kommunens taxor och avgifter
inom området kommer presenteras i början av
2002.
Angelägna områden att tillgodose/förbättra är
följande:
•
Utökning av antalet korttidsboenden för
rehabilitering samt avlösning.
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•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

Utveckling av stöd för anhöriga med ex.
hemtjänst, korttidsboende,
dagverksameter, anhöriggrupper,
kostnadsfri avlösning, kostnadsfria
trygghetsplatser, ekonomisk ersättning till
anhöriga och anhörigpolicy inom särskilda
boenden.
Psykiskt funktionshindrades behov av
daglig verksamhet och stöd i boendet.
Ökad personaltäthet i särskilda
boendeformer.
Förbättra standarden i särskilda
boendeformer genom ny- respektive
ombyggnad för att möjliggöra kvarboende
och därmed undvika flyttning flera gånger,
värdigare boende och bättre arbetsmiljö.
Behov av särskilt boende/bostad med
särskild service för personer med demens
respektive psykiskt funktionshinder.
Förbättra standarden i det ordinarie
bostadsbeståndet för att möjliggöra
kvarboende, bättre tillgänglighet och
bättre arbetsmiljö.
Fortsatt kompetensutveckling för all
baspersonal som saknar omvårdnadsprogrammet.
Kompetensutveckling för chefer och
biståndshandläggare
Läkartillgängligheten behöver öka i
särskilda boendet.
Överenskommelser om samverkan med
hälso- och sjukvården behöver tas fram.
Uppsökande verksamhet och
förebyggande hemtjänst.
Ta fram en personalförsörjningsplan.

Inom flertalet av ovanstående områden pågår
arbete. För att planera och genomföra förbättringsplanen för äldre- och handikappomsorgen och lokala handlingsplanen för hälso- och
sjukvård krävs tillskott av resurser och
samordning av arbetet.
4.6 Läkemedelsförmånen
Sedan sjukvårdshuvudmännen 1998 övertog
kostnadsansvaret för läkemedel i öppen vård

har de årliga statsbidragen fördelats efter den
faktiska läkemedelskostnaden.
I det avtal som slutits mellan staten och
Landstingsförbundet har statsbidraget fastställts för åren 2002 till 2004. Statsbidraget är
alltså opåverkbart för den enskilde sjukvårdshuvudmannen. Eventuellt överskridande får
den enskilde huvudmannen själv stå för. Först
om kostnaderna för förmånen överstiger statsbidraget med 1,5 miljarder kronor träder staten in med viss kompensation.
Enligt överenskommelse mellan staten och
landstingsförbundet skulle en ny och behovsbaserad fördelning av statsbidraget införas år
2001. En arbetsgrupp har under år 2001 presenterat en fördelningsmodell som påminner
om den modell som används i utjämningsmodellen för hälso- och sjukvård. Den bygger
på en köns- och åldersstandardiserad modell
kompletterad med socioekonomiska variabler
som inkomst, civilstånd, boende och sysselsättning.
Förslaget innebär att den behovsbaserade modellen ska införas successivt 2002 -2004;
statsbidraget för 2002 fördelas med 25 %
efter behov och 75 % efter faktisk kostnad
statsbidraget för 2003 fördelas med 50 %
efter behov och 50 % efter faktisk kostnad
statsbidraget för 2004 fördelas helt efter behov
Sjukvårdshuvudmännen har givits tillfälle
lämna synpunkter på förslaget. Gotlands
kommun har tillstyrkt att statsbidraget ska
utgå efter behov och inte efter faktiskt kostnadsutfall men har avstyrkt förslaget om successivt genomförande. Remisstiden går ut 15
september och beslut i frågan beräknas föreligga senare under år 2001.
Under år 1999 tillsatte regeringen en utredning med uppgift att göra en genomgripande
översyn av förmånen. Utredningen presenterade sitt betänkande (Den nya läkemedelsförmånen SOU 2000:86) i september år 2000
som innehåller en mängd förslag till åtgärder.
En proposition väntas komma i november
2001 och behandlas under våren år 2002.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG

5

TAXOR OCH AVGIFTER
SAMT STATSBIDRAG

5.1 Taxor och avgifter
I 2002 års budgetförslag svarar externa taxor
och avgifter för ca 10% av finansieringen av
kommunens driftbudget. Totalt uppgår avgifterna till ca 441 mkr. I jämförelse med skatteintäkter och utjämningsbidrag är avgifternas
finansieringsandel relativt liten. Avgifterna
har dock stor betydelse för finansieringen av
enskilda kommunala verksamheter. För affärsdrivande verksamheter bör målet vara att
avgifterna i så hög grad som möjligt ger full
kostnadstäckning. Avgifterna har även stor
betydelse inom exempelvis det sociala området även om kravet på täckningsgrad av fördelningspolitiska eller andra skäl ej kan sättas
så högt.
Statsmakternas generella riktlinjer för kommunernas ekonomi medger viss utökning av
verksamheterna. Det generella statsbidraget
har succesivt utökats sedan 1997. De ökade
statsbidragen är främst avsedda för satsningar
inom utbildning, vård och omsorg. Med dessa
utgångspunkter finns för kommunerna möjligheter till finansiering av den kommunala
verksamheten genom kommunala skattehöjningar eller genom att begränsa kostnaderna
via omprövning och effektivisering av den
befintliga verksamheten. En annan möjlighet
är att höja befintliga avgifter eller belägga nya
verksamheter med avgifter.
Vid sidan om finansieringsaspekten är avgifterna ett styrmedel för att påverka efterfrågan
av kommunala prestationer. Detta kan ske
genom att avgifterna höjs eller sänks. På detta
sätt kan också information fås om hur kommuninvånarna och övriga konsumenter värderar olika kommunala prestationer i förhållande till avgiften (priset). Genom exempelvis
en differentiering av avgiften kan möjligheten
att utnyttja kommunala prestationer utjämnas
mellan olika grupper.

5.2 Finansieringsandelar för taxor och
avgifter
Finansieringsandelar för taxor och avgifter
redovisas i tabell 5:1.
Tabell 5:1 Finansieringsandelar taxor och avgifter, %

Bokslut 2000
Budget 2001
Förslag 2002

Affärsdrivande
verksamhet

Annan
verksamhet

100,5
100,0
100,0

21,3
22,2
23,0

Finansieringsandelar i detalj redovisas i
tabell 5:2.
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Tabell 5:2 Finansieringsandelar för taxor och avgifter (tkr, löpande priser)
Bokslut 2000
Intäkter

Kostn

%

Budget 2001
Intäkter

Kostn

%

Förslag 2002
Intäkter

Kostn

%

Affärsdrivande verksamhet
141 Koncessionshamnar

26 239

-25 175 104,3

27 692

-27 692 100,0

27 026

-27 026 100,0

54 VA-verksamhet

75 591

-76 038

99,5

76 925

-76 925 100,0

80 223

-80 223 100,0

56 Avfallshantering

71 320

-71 103 100,3

97 742

-97 742 100,0

102 665

-102 665 100,0

173 150

-172 316 100,5

202 359

-202 359 100,0

209 914

-209 914 100,0

Summa
Annan verksamhet2
72 Barnomsorg

47 185

-275 202

17,2

42 788

-246 655

17,4

48 617

-255 988

19,0

36 Kollektivtrafik

14 228

-35 560

40,1

14 632

-37 245

39,3

14 925

-37 959

39,4

142 Övriga hamnar

3 919

-8 411

46,6

5 460

-8 146

67,1

3 889

-7 678

50,7

166

-471

35,3

165

-347

47,6

168

-341

49,3

3 233

-7 409

43,7

3 012

-9 308

32,4

3 072

-9 765

31,5

-870 106,7

945

-914 103,4

954

143 Småbåtshamnar
435 Simhallar
281 Turistanläggningar
Summa

2

928
69 659

-327 923

21,3

67 002

-302 615

22,2

71 625

-843 113,2
-312 574

23,0

Då nämnderna i vissa fall inte specificerat beting, tillskott m m fullt ut på verksamheterna kan beloppen komma att
ändras. Påverkan på avgiftsfinansieringsgraden för verksamheterna bedöms dock vara marginell.
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Täckningsgradens utveckling (%):

5.3 Affärsdrivande verksamhet

VA

Hamnar
Tekniska nämnden är huvudman för hamnarna i Visby och Kappelshamn (koncessionshamnar) samt för hamnarna i Lickershamn,
Fårösund, Slite, Botvaldevik, Katthammarsvik, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Burgsvik
och Klintehamn (övriga hamnar).
I avtalet om statsbidrag ingår villkor att Visby
hamn och Kappelshamns hamn skall drivas
och särredovisas skilda från övriga kommunala hamnar.
Enligt avtalet med staten får avgifterna inte
sättas högre än att de täcker kostnaderna. För
år 2002 föreslås oförändrad taxa.
Täckningsgradens utveckling (%):
Konc hamnar
Övr hamnar

Hamnar
100
80
60
40
20
0

104,4

95,3
55,0

Bokslut
1999

100,0

100,0
67,1
50,6

46,0

Bokslut
2000

Budget
2001

Budget
2002

101,8

99,5

100,0

100,0

Bokslut
1999

Bokslut
2000

Budget
2001

Budget
2002

100
80
60
40
20
0

Avfallshantering
Verksamheten ansvarar för insamling och
hantering av avfall inom Gotlands kommun.
Under 2000 infördes en ny renhållningstaxa
som på ett tydligt sätt visar för abonnenterna
att sortering för återvinning lönar sig genom
lägre avgift för sophämtningen. Det förändrade beteendet kvarstår och sopmängderna
fortsätter att minska även under 2001. Gällande taxa bibehålls 2002.
Återställning av gamla deponier och grovtippar liksom utbyggnad av återvinningscentraler fortsätter och kommer att medföra en
fortsatt kostnadsbelastning.
För omhändertagande av hushållssopor har
kommunen tecknat ett avtal med Bedminster i
Stora Vika som gäller fram till 2003.

Vattenförsörjning och avloppshantering
VA-verksamheten omfattar ansvar för produktion och leverans av vatten till abonnenter
samt rening och hantering av spillvattten.
Huvuddelarna i produktionen utgörs av vattentäkter, vattenverk, avloppsreningsverk,
slamhantering samt ledningsnät för renvatten
och avloppsvatten.
För år 2002 föreslås oförändrad taxa.

Täckningsgradens utveckling (%):

Avfallshantering
98,6

100,3

100,0

100,0

Bokslut
1999

Bokslut
2000

Budget
2001

Budget
2002

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
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5.4 Annan verksamhet
Barnomsorgstaxa
Verksamheten omfattar förskola och skolbarnomsorg för barn upp till 12 år. Maxtaxa
införs den 1 januari 2002 i Gotlands kommun.
Konsekvensen av maxtaxan är svår att bedöma men kommunen kommer att kompenseras
för intäktsbortfallet.

Avgifter för simhallar
Verksamheten vid kommunens badanläggningar finansieras delvis genom avgifter. För
år 2002 kommer taxan i viss mån att justeras.
Täckningsgradens utveckling (%):
Simhallar
100
80
60

Täckningsgradens utveckling (%):

38,7

43,7

Bokslut
1999

Bokslut
2000

40

Barnomsorg

32,4

31,5

Budget
2001

Budget
2002

20

100

0

80
60
40

17,8

17,2

17,4

19,0

20

5.5 Statsbidrag

0
Bokslut
1999

Bokslut
2000

Budget
2001

Budget
2002

I 2002 års driftbudget finns i statsbidrag upptaget totalt ca 213,9 mkr. I tabell 5:3 redovisas
en specificering av statsbidragen per nämnd.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafikavdelningen administrerar, planerar och upphandlar kollektivtrafiken, färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor samt beställningscentral. Avdelningen har det övergripande ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst,
sjukresor samt beställningscentral.
För år 2002 bör en justering av taxan ske eller
en minskning av kostnaderna.
Täckningsgradens utveckling (%):

Tabell 5:3 Statsbidrag i budgetförslag 2002, tkr
Nämnd/Statsbidrag

Belopp

Kommunstyrelse
Politikerorg
Ledningskontoret
Konsult- och servicekontoret
Räddningstjänsten

0
104 182
6 557
1 750

Teknisk nämnd
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

6 332
190
14 470
170

Barn- och utbildningsnämnden
Folkhögskolestyrelsen
Västerby behandlingscentrum

16 532
8 325
0

Vårdnämnderna
Hälso- och sjukvårdnämnden

53 540
1 891

Kollektivtrafik
100
80
60

44,5

40,1

39,3

39,4

40
20
0

Summa (slag 88)
Bokslut
1999

Bokslut
2000

Budget
2001

Budget
2002

213 939
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6 KOMMUNSTYRELSENS
FÖRSLAG I FÖRHÅLLANDE
TILL DE EKONOMISKA
PLANERINGSRAMARNA
6.1 Driftbudget
Kommunfullmäktige har fastställt ekonomiska
planeringsramar (§104, 2001-06-25). Dessa
ramar ligger till grund för framtagande av
förslag till budget 2002 och flerårsplan 20022006. De ekonomiska planeringsramarna har i
huvudsak framtagits enligt följande:
•

2001 års integrerade budget, justerad med
s k engångsanslag, vissa omdisponeringar
och tilläggsanslag.

•

Nämnderna kompenseras år 2002 för prisoch löneutveckling enligt följande: personalkostnader 3%, material och tjänster
2 %, lokalkostnader 1%, kapitalkostnader
0%, statsbidrag 0% och övriga intäkter
2%.

I tabell 6:1 redovisas en jämförelse mellan
kommunstyrelsens driftbudgetförslag och de
ekonomiska planeringsramarna för budget år
2002.
I kommunstyrelsens förslag ingår även vissa
omdipsoneringar mellan nämnder/ förvaltningar samt medel som tillförs genom det generella statsbidraget (bl a nationell handligsplan och ökad tillgänglighet inom hälsooch sjukvården, Dagmarmedel och tandvård
samt barnomsorgsreformen).

Tabell 6:1 Jämförelse mellan kommunstyrelsens driftbudgetförslag och ekonomisk planeringsram för 2002,
tkr
Nämnd
Ram enl
BudgetförRamförkf-beslut*
slag 2002
ändring
KS
POL
-15 324
-15 324
LK
-80 778
-81 113
-335
KSK
-48 777
-38 883
9 894
RT
-56 666
-59 666
-3 000
TN**
BN
KFN
MHN

-99 439
-14 267
-113 356
-8 049

-99 002
-14 267
-112 887
-8 049

437
469
-

BUN
FHS
VBC
SON/SGVO***
HSN

-975 948
-8 364
-2 000
-725 561
-785 484

-977 398
-8 364
-2 000
-745 911
-811 784

-1 450
-20 350
-26 300

-2 934 013

-2 974 648

-40 635

Summa

* Ramen ökad med 9 000 tkr som avser ”ofördelade
personalkostnader” som fördelats enl beslut ks §199
2001-06-14.
**Tidigare ram justerad m h t ändrade kapitalkostnader, 1 769 tkr.
***Social och omsorgsnämnden (SON) och Styrelsen
för Gotlands vård och omsorg (SGVO) är de nya organisationerna då vårdnämnderna omorganiseras till en
beställar- och en utförarorganisation från och med
2002.

I bilaga 1 specificeras ramförändringar i detalj.
6.2 Investeringsbudget
Enligt kommunfullmäktiges beslut (§104
2001-06-25) gäller en preliminär ram för investeringsvolymen år 2002 på 193,5 mkr. Av
dessa utgör 84,9 mkr prioriterade investeringar, 54,6 mkr övriga nettoinvesteringar
samt 54,0 mkr icke skattefinansierade investeringar.
Nettoinvesteringar per nämnd redovisas i tabell 6:2.
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Tabell 6:2 Nettoinvesteringar per nämnd i 2002 års
budgetförslag, tkr (2002 års priser)
Nämnd

Skattefinansierade
investeringar
KS
LK
KSK
RT

Ram kf
juni

Förslag
ks okt

7

Förändring

7.1 Kommunstyrelsens förslag till 2002 års
driftbudget
-8 700
-6 500
-3 000

-10 600
-6 500
-3 000

-1 900
-

TN
BN
KFN
MHN

-20 000
-200
-1 100
-100

-20 250
-450
-1 100
-100

-250
-250
-

BUN
FS

-71 600
-300

-71 810
-300

-210
-

VBC
SON/SGVO*
HSN

0
-13 400
-14 600

0
-13 400
-14 600

-

-139 500

-142 110

-2 610

Icke skattefinansierade investeringar
Björkanderska
-12 000
Tingsbrogårdn
-18 000
TN V/A,avfall
-24 000

-12 000
-18 000
-24 000

-

Summa

-54 000

-54 000

-

Totalt

-193 500

-196 110

-2 610

Summa

SAMMANFATTNING AV
KOMMUNSTYRELSENS
FÖRSLAG

*Social och omsorgsnämnden (SON) och Styrelsen för
Gotlands vård och omsorg (SGVO) är de nya organisationerna då vårdnämnderna omorganiseras till en beställar- och en utförarorganisation från och med 2002.

I bilaga 4 redovisas investeringarna per projekt.

Kommunstyrelsens förslag till driftbudget år
2002 innebär nettodriftkostnader på totalt
2 975 mkr. I förhållande till 2001 års budget
som uppgick till 2 793 mkr innebär budgetförslaget år 2002 en nettokostnadsökning med
6,5%. Motsvarande nettokostnadsförändringar
för åren 1992-2002 framgår av tabell 7:1.
Tabell 7:1 Nettokostnadsförändring mellan fastställd
budget 1992-2002, %
År
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Ökningstakten per nämnd mellan åren
2001 och 2002 framgår av tabell 7:2.

%
10,8
11,7
0,0
3,7
5,4
3,5
2,3
3,6
5,2
5,1
6,5
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Tabell 7:2 Nettodriftkostnader - förändring mellan
2001 års budget och förslagen till 2002 års budget
Nämnd
Årsbud- Budgetför- Förändget2001
slag 2002
ring i
%
KS
-193 562
-194 986
0,8
TN
-94 310
-99 002
5,0

7.2 Investeringsplanförslag år 2002-2006
Kommunens nettoinvesteringar har under perioden 1971-75 varit i storleksordningen
20-35 mkr, 1976-80 mellan 55-85 mkr, 198190 mellan 100-150 mkr och därefter mellan
116-288 mkr.

BN
KFN
MHN

-13 879
-109 599
-7 561

-14 267
-112 887
-8 049

2,8
2,9
6,5

BUN
FS

-928 011
-7 826

-977 398
-8 364

5,3
6,9

VBC
SON/SGVO
HSN

-1 600
-687 974
-748 816

-2 000
-745 911
-811 784

25,0
8,4
8,4

200

-2 793 138

-2 974 648

6,5

100

Summa

För perioden 2002-2006 föreslår kommunstyrelsen nettoinvesteringar på totalt 968 mkr
(2002 års priser). Fördelning på respektive år
redovisas i diagram 7:2.

150

skattefinansierade

mkr

ej skattefinansierade
139

142
123
100

100 87 100

100

54
50

I bilaga 1 redovisas beräkningen av den totala
budgetramen för 2002 med specifikation av
uppräkning och förändringar.
I bilaga 2 jämförs nettokostnadsandelar per
nämnd för innevarande budgetår (2001) med
budgetram för år 2002.
I bilaga 3 redovisas intäkter och kostnader per
verksamhet.

23

0
2002

2003

2004

2005

2006

Diagram 7:2 Nettoinvesteringar 2002-2006, mkr (2002
års prisnivå)

Beloppens fördelning på resp nämnd framgår
av tabell 7:3.
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Tabell 7:3 Kommunstyrelsens förslag till nettoinvesteringar 2002-2006 (tkr, 2002 års priser och löpande priser)
Nämnd

Budget
2001

Förslag
2002

Planförslag
2003

Planförslag
2004

Planförslag
2005

Planförslag2006

-1 000
-6 000
-5 600

-10 600
-6 500
-3 000

-11 000
-10 570
-11 400

-10 400
-16 600
-6 200

-3 800
-17 300
-6 200

-600
-2 300
-6 200

TN
BN
KFN
MHN

-20 790
-350
-7 240
-145

-20 250
-450
-1 100
-100

-79 145
-450
-10 160
-175

-51 180
-350
-14 745
-175

-35 330
-200
-6 155
-175

-27 155
-200
-755
-175

BUN
FS

-53 700
-500

-71 810
-300

-76 165
-500

-56 325
-500

-50 225
-500

-25 025
-500

VBC
SON/SGVO*
VVN
GNVN
GSVN
HSN

-190
-2 800
-4 500
-6 200
-24 000

0
-13 400
-14 600

-200
-73 020
-73 967

0
-32 250
-41 562

0
-5 150
-25 158

0
-5 700
-34 878

-133 015

-142 110

-346 752

-230 287

-150 193

-103 488

0

0

246 752

130 287

50 193

3 488

-133 015

-142 110

-100 000

-100 000

-100 000

-100 000

Icke skattefinansierade
investeringar
Björkanderska
Tingsbrogården
Bibl/högskola
TN avgiftsfin

0
0
-41 300
-25 000

-12 000
-18 000
0
-24 000

0
-27 000
0
-96 200

0
0
0
-86 800

0
0
0
-139 100

0
0
0
-23 000

Summa

-66 300

-54 000

-123 200

-86 800

-139 100

-23 000

Totalt

-199 315

-196 110

-223 200

-186 800

-239 100

-123 000

Totalt löpande priser

-199 315

-196 110

-227 664

-194 350

-253 740

-133 140

Skattefinansierade
investeringar
KS
LK
KSK
RT

Summa
Nivåjustering
Planeringsram

*

Social och omsorgsnämnden (SON) och Styrelsen för
Gotlands vård och omsorg (SGVO) är de nya organisationerna då vårdnämnderna omorganiseras till en beställar- och en utförarorganisation från och med 2002.

För specifikation per investeringsprojekt se
bilaga 4.

Investeringsvolymen och dess struktur spelar
en stor roll för kommunens driftkostnadsutveckling. I det kommunalekonomiskt kärva
läge som råder är det därför viktigt att vid nyinvesteringar såväl verksamheten som driftkostnadskonsekvenserna diskuteras.
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I diagram 7:3 visas förhållandet mellan disponibla medel för investeringar och den faktiska
investeringsvolymen under åren 1994-2001.
Tillgängligt nettoinvesteringsutrymme utgörs
av budgetanslag, kompletteringsbudget samt
tilläggsanslag.
mkr
400

faktiska nettoinv
disponibelt utrymme

300
200
100
0
1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001

Diagram 7:3 Disponibla medel för investeringar (netto) jämfört med faktisk investeringsvolym åren 199420013

Som framgår av diagrammet föreligger en stor
differens mellan disponibelt investeringsutrymme och faktiskt genomförda investeringar.
För hela perioden 1994-2001 uppgår den faktiska investeringsvolymen till ca 64% av det
disponibla investeringsutrymmet. För 2000
fanns ett disponibelt investeringsutrymme på
337 mkr medan den faktiska nettoinvesteringsvolymen blev 186 mkr, 55 % av disponibelt utrymme.
För 2001 fastställdes i november 2000 en investeringsbudget på 199 mkr netto. I juni
2001 tillfördes 135 mkr genom beslut om
kompletteringsbudget. Vidare har under 2001
tilläggsanslag beviljats med ca 15 mkr. Totalt
för 2001 finns således 349 mkr i disponibelt
investeringsutrymme medan den preliminärt
beräknade nettoinvesteringsvolymen uppgår
till ca 220 mkr.
7.3 Upplåning 2002-2004
För år 2002 uppgår beräknad nyupplåning till
100 mkr. För åren 2003-2004 beräknas inget
behov av nyupplåning. Kommunens låneskuld
beräknas öka från 811 mkr vid 2001 års ingång till ca 1 000 mkr vid 2004 års utgång.

3

2001 preliminärt beräknad nettoinvesteringsvolym

8

PLANSAMMANTSTÄLLNINGAR

8.1 Flerårsplan 2002-2004
I det följande redovisas kommunstyrelsens
förslag till budget för år 2002 och flerårsplanen 2002-2006. Då driftplanen endast omfattar tre år redovisas planerna endast för åren
2002-2004.
Resultatplanen visar förändringen av det egna
kapitalet under perioden och finansieringsplanen visar finansieringskonsekvenserna och
förändringen av rörelsekapitalet för de olika
åren. Härutöver redovisas en balansplan. Balansplanen visar hur tillgångar, skulder och
eget kapital förändras. Redovisningen sker i
löpande priser och förutsätter oförändrad utdebitering.
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8.2 Resultatplan 2002-2004
Tabell 8:1 Resultatplan 2002-2004, mkr (löpande priser)

Bokslut
2000
1 Intäkter

År 2002 Budget- Plan
kf juni förslag förslag
2002
2003

Prognos
2001

Plan
förslag
2004

1 536

1 497

1 442

1 456

1 485

1 515

-4 055

-4 199

-4 165

-4 196

-4 312

-4 430

-139

-139

-149

-144

-149

-154

-2 658

-2 841

-2 872

-2 884

-2 976

-3 069

1 932

2 027

2 089

2 097

2 227

2 332

5 Bidragsinkomster

762

783

844

839

832

854

6 Finansiella intäkter

23

21

20

22

22

22

-52

-53

-57

-58

-62

-66

7

-63

24

16

43

73

2 Kostnader
3 Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
4 Skatteintäkter

6 Finansiella kostnader
7 Årets resultat ramalternativ

I det följande kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen
1.

Intäkter: Verksamhetens intäkter (vissa statsbidrag, avgifter, hyror, försäljningsintäkter m m) - jämte vissa intäkter
från finansförvaltningen (återvunna fordringar).
nämnderna8
finansförvaltningen

1 519
17

1 477
20

1 442
0

1 456
0

1 485
0

1 515
0

2. Kostnader: Verksamhetens kostnader justerade för interna poster mellan huvudprogrammet "Finansiering"och
nämnderna. Posten finansförvaltningen omfattar kalkylerad KP, utbetalda pensioner (inkl garantipensioner), löneskatt på pensioner, avskrivning av fordringar samt beräknat uttag ur rörelsekapitalet. Härutöver ingår en beräknad
skuldökning avseende kommunanställdas sparade semester. Ökning pensionsskuld: Beräknad skuld-ökning avseende pensioner för kommunal personal. Individuell avgift: Beräknad individuell avgift enligt kf-beslut.
nämnderna8
kapitalkostnader
finansförvaltningen
ökning semesterlöneskuld
oförd personalkostnader
ökning pensionsskuld
löneskatt pensionsskuldökning
individuell pensionsavgift
löneskatt avgift

-4 268
280
-57
-10
-

-4 399
281
-73
-8
-

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

-4 431
281
46
-8
-14
-3
-54
-13

-4 542
281
44
-8
-14
-3
-56
-14

-4 655
281
41
-8
-15
-3
-57
-14

3.

Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.

4.

Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter.

5.

Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, generellt statsbidrag samt införandetillägg/avdrag.
kommun
landsting
vårpropositionen m m

-

-

542
276
26

544
295
-

538
294
-

551
303
-

6.

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

7.

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

8 Nettodriftkostnaderna är 2 975 mkr (2002), 3 057 mkr (2003) och 3 140 mkr (2004).
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8.3 Finansieringsplan 2002-2004
Tabell 8.2 Finansieringsplan 2002-2004, mkr (löpande priser)

Bokslut
2000
Tillförda medel
1 Årets resultat
2a Avsättning till pensioner inkl ränta
2b Avsättning löneskatt
3 Avskrivningar
4 Övrig justering av ej rörelsekapital
påverkande poster
5 Försäljning av anläggningstillgångar
6 Minskn av långfristiga fordringar
7 Nya lån

Prognos
2001

Budgetförslag
2002

Plan
2003

Plan
2004

7
6
0
139
6

-63
14
3
139
0

16
14
3
144
0

43
14
3
149
0

73
15
3
154
0

6

2

1

1

1

2
50

1
90

1
100

1
0

1
0

Summa tillförda medel

216

186

279

211

247

Använda medel
8 Nettoinvesteringar
9 Ökn av långfristiga fordringar
10 Amorteringar

193
0
78

220
0
2

197
0
1

229
0
1

195
0
1

Summa använda medel

271

222

198

230

196

11 Förändr av rörelsekapitalet
(summa tillförda medel minus
summa använda medel)
12 Finansiellt sparande
(rad 11 - rad 7 + rad 10)

-55

-36

81

-19

51

-27

-124

-18

-18

52

I det följande kommenteras de olika posterna som redovisas i finansieringsplanen

7.

Nya lån: Beräknad långfristig upplåning.

8.

Nettoinvesteringar: Posten beräknas som årets
nettoinvesteringsutgifter exkl försäljningsinkomster (redovisas under punkt 3).

2a. Ökning pensionsskuld: Beräknad skuldökning
avseende pensioner för kommunal personal (inkl
ränta).

9.

Ökning av långfristiga fordringar: Avser kommunens utlåning av medel till föreningar och organisationer.

3.

Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.

10. Amorteringar: Posten avser amorteringar på den
långfristiga upplåningen.

4.

Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster:

5.

Försäljning av anläggningstillgångar: Avser
försäljning av fastigheter och mark.

6.

Minskning av långfristiga fordringar: Erhållna
amorteringar på utlämnade lån.

1.

Resultat före extraordinära poster: Beloppen
återfinns i resultatplanen och resultatbudgeten.

11. Förändring av rörelsekapitalet: Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan omsättningstillgångar
(kassa, bank, postgiro, internfordringar) och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalets storlek avspeglar kommunens finansiella styrka eller betalningsberedskap på kortare sikt
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8.4

Balansplan 2002-2004

Tabell 8:3 Balansplan 2002-2004, mkr (löpande priser)

Bokslut
2000

Prognos
2001

Budgetförslag
2002

Plan
2003

Plan
2004

Tillgångar
Anläggningstillgångar

2 599

2 815

2 867

2 946

2 986

Omsättningstillgångar

315

200

200

200

200

2 914

3 015

3 067

3 146

3 186

1 358

1 295

1 311

1 354

1 427

7

-63

16

43

73

126

143

160

177

195

47

0

0

0

0

173

143

160

177

195

Långfristiga skulder

811

900

1 000

1 000

1 000

Kortfristiga skulder

572

677

596

615

564

1 383

1 577

1 596

1 615

1 564

2 914

3 015

3 067

3 146

3 186

47

43

43

43

45

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar
och skulder
Eget kapital, därav
årets resultat
Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Övrig avsättning
Summa avsättningar
Skulder

Summa skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Soliditet, %10

.

10 Exkl pensionsförpliktelser intjänade före år 1998 (1 667 mkr 2000)
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8.5 Finansiella nyckeltal

Finansnetto i procent av skatteintäkter
0%

De redovisade nyckeltalen grundas på följande underlag: Bokslut t o m 2000, prognos
2001 (enligt delårsrapport 2), budgetförslag
2002 och plan 2002-2004.
Årets resultat
75 mkr

-1%

-2%

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

-3%
1996

Nyckeltal kan ge signaler om utvecklingen
och därmed utgöra ett viktigt hjälpmedel i den
ekonomiska planeringen. Vissa finansiella
nyckeltal bör ingå vid bedömning av kommunens ekonomiska läge.

1995

Allmänt

Kommentar
Diagrammet visar utvecklingen av finansnettot i förhållande till skatteintäkterna. Finansnettot är negativt då räntekostnaderna är högre
än ränteintäkterna.

52

50
25

22

15

7

Nyupplåning i procent av nettoinvesteringar

0
-25
-32
-63

75%

58%

51%

51%

41%

50%

-10
-31

-60

-35
-44

-51

-85

-74

2001

2000

1999

1998

1997

1996

-107
1995

-110
mkr

-83

0% 0%
2004

1999

1998

1997

1996

Kommentar
Diagrammet visar lånefinansieringsgraden för
resp år d v s hur stor andel av investeringarna
som finansieras med lån. Enligt budgetförslaget 2002 beräknas ca 51% av totala nettoinvesteringarna lånefinansieras.

Nämndernas totala resultat

-35

0%

0%
1995

Kommentar
Årets resultat anger hur årets verksamhet förändrat det egna kapitalet. Budgetförslaget för
2002 ger ett resultat på 15 mkr.

26%

25%

2003

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

89%

100%

2002

-59
-88

-76

2001

-75
-100

117%

125%

-48

2000

-50

Kommentar
Nämndernas resultat visar nämndernas totala
ekonomiska utfall mot budget.

KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG

Soliditet
Soliditet exkl pensionsåtaganden
80%

Soliditet inkl pensionsåtaganden

60%
40%
20%
0%
2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

-20%

Kommentar
Soliditeten anger andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar.
Fr o m 1998 ändrades beräkningsgrunden för
soliditeten då blandmodellen för pensionstaganden infördes. Därför redovisas två soliditetsmått.

Långfristig låneskuld
1 200

mkr

1 000
800

763 814

900
871 839
811

1000
1000
1000

631

600
400
200
2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Kommentar
Diagrammet visar utvecklingen av kommunens låneskuld.

BILAGA 1 Ramberäkning 2002 inkl uppräkning och förändringar

Bilaga 1. RAMBERÄKNING 2002
Totalt efter ks 2001-10-30
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
883
11 920
-643
-2 780 978

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

-2 853 454

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
BUN Projekt Attraktiv skola/skolutvecklavtalet
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engångsanslag
engångsanslag
2000-2006

engångsanslag
engångsanslag
engångsanslag

2001-2006

-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
-4 000

BILAGA 1 Ramberäkning 2002 inkl uppräkning och förändringar
Förändring ksau 2001-05-02--04, 07 forts
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

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 maj

-2 918 013

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

-2 000
-5 000
-7 000

Ram 2002 efter kf juni

-2 925 013

Beslut ta, om kvartal 2 2001
Verksamhetspott ks§199 01-06-04

-9 000

Ram 2002 före ksau okt

-2 934 013

Förändring ksau 2001-10-01--03, 05
BUN,HSF,vård: Återtagen ramförstärkning
BUN,HSF,vård: Kompensation resultat 2001
Besparingar (av totala besparingar på 70 mkr redovisas 25 mkr inom finansförvaltn)
BUN Statsbidrag barnomsorg
HSF/RT helikopteravtal täckning av underskott
HSF Statsbidrag valfrihetsövenskommelsen
Minsk anslag Hansedagar, omdisp div bidrag lk-kff
LK Vårdhögskoleutbildning, återlämnat anslag
KSK Minskad besparing partistöd
TN Konstskolan merkostnad hyra
TN Kollektivtrafik Almedalsbiblioteket, ½ år
engångsanslag
KFN Länsteatern ökad lokalkostnad
Summa förändring ksau 2001-10-01--03, 05
Ram efter ksau okt

44 200
-105 000
45 000
-3 200
-3 000
-8 100
100
300
-197
-388
-175
-175
-30 635
-2 964 648
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BILAGA 1 Ramberäkning 2002 inkl uppräkning och förändringar
Förändring ks 2001-10-30
Vårdnämnder: Maxtaxa äldreomsorg
TN ökade intäkter anslutningsavgifter, finansförvaltn
Summa förändring ks 2001-10-30
RAM 2002*

-5 000
-5 000
-10 000
-2 974 648

* I ramen ingår medel som tillförts genom det generella statsbidraget
(bl a nationell handlingsplan och ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården,
Dagmarmedel och tandvård samt barnomsorgsreformen).
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BILAGA 2 Nettokostnadsandelar
Nettokostnadsandelar 2001och ram 2002 (enl ks oktober) - per nämnd, tkr
Nämnd

Budget 2001

andel i %

Ram 2002 andel i %

Kommunstyrelse
Teknisk nämnd

-193 562
-94 310

6,9
3,4

-194 986
-99 002

6,6
3,3

Byggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämnd

-13 879
-109 599
-7 561

0,5
3,9
0,3

-14 267
-112 887
-8 049

0,5
3,8
0,3

Barn- och utbildningsnämnd
Folkhögskolestyrelse
Västerby behandlingscenter

-928 011
-7 826
-1 600

33,2
0,3
0

-977 398
-8 364
-2 000

32,8
0,3
0

Vårdnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd
Summa

-687 974
-748 816
-2 793 138

24,7
26,8
100

-745 911
-811 784
-2 974 648

25,1
27,3
100

Nettokostnadsandelar 2002
Kommunstyrelsen 7%

Teknik, bygg
& miljö
4%

Vård & omsorg
52%
Utbild & kultur
37%

BILAGA 3 - Budget 2002 per verksamhet
Budget 2002 per verksamhet (tkr)
Huvudverksamhet
Verksamhet

Driftbudget
Intäkter

Kostnader

Netto

Gemensam kommunadministration
00 Kommunledning och revision
03 Allmän kommunadministration
04 Ekonomisk styrning och uppföljning
05 Teknisk administration
06 Personal- och löneadm
07 Fys plan och mätningsteknisk verks
08 Särskilda servicefunktioner
09 Övrig gemensam verksamhet
Summa

3
1 485
2 701
16 568
2 141
4 785
1 618
28
29 329

-16 546
-27 224
-13 052
-24 714
-29 197
-19 052
-6 173
-10 365
-146 323

-16 543
-25 739
-10 351
-8 146
-27 056
-14 267
-4 555
-10 337
-116 994

Arbete och näringsliv
12 Arbetsfrämjande åtgärder
13 Sysselsättning och näringsliv
14 Hamnverksamhet
17 Konsumentrådgivning
Summa

10 692
22 989
36 277
0
69 958

-20 959
-53 450
-40 258
-907
-115 574

-10 267
-30 461
-3 981
-907
-45 616

Fastighetsverksamhet
21 Exploateringsverksamhet
22 Fastighetsförvaltning
23 Bygg och projektavdelning
24 Städservice
25 Fastighetsservicegrupp
26 Uppdragsverksamhet
27 Bostadspolitisk verksamhet
28 Kommersiella fastigheter
29 Särskilda uppdrag
Summa

63
310 627
6 447
51 852
37 969
13 840
0
38 479
377
459 654

-1 071
-306 652
-6 447
-51 852
-37 969
-12 820
-9 270
-34 737
-11 674
-472 492

-1 008
3 975
0
0
0
1 020
-9 270
3 742
-11 297
-12 838

Kommunikationer
32 Väghållning
34 Offentlig service
36 Kollektivtrafik
37 Arbetsavdelning/serviceenhet
39 Trafiksäkerhetsåtgärder
Summa

7 733
2 194
14 925
77 817
0
102 669

-47 957
-1 572
-37 134
-77 817
-150
-164 630

-40 224
622
-22 209
0
-150
-61 961

Driftbudget
Intäkter

Kostnader

Netto

1 702

-13 780

-12 078

Budget 2002 per verksamhet (tkr)
Huvudverksamhet
Verksamhet
Fritid och kultur
40 Parkverksamhet

BILAGA 3 - Budget 2002 per verksamhet
42 Gemensam verksamhet
43 Idrotts- och motionsanläggning
44 Fritidsverksamhet
45 Övrig fritidsverksamhet
46 Internationellt arbete
47 Kulturverksamhet
48 Biblioteksverksamhet
49 Stöd till kultur- och fritidsverksamhet
Summa

714
5 395
359
1 104
0
805
1 357
13 074
24 510

-9 918
-30 711
-10 059
-3 274
-180
-3 181
-27 780
-51 685
-150 568

-9 204
-25 316
-9 700
-2 170
-180
-2 376
-26 423
-38 611
-126 058

0
80 223
102 665
182 888

-180
-80 223
-102 665
-183 068

-180
0
0
-180

Miljö- och samhällsskydd
57 Miljö- och hälsoskydd
58 Räddningstjänst
Summa

3 811
10 131
13 942

-11 860
-69 797
-81 657

-8 049
-59 666
-67 715

Utbildning
60 Gemensam verksamhet
61 Uppdragsutbildning
62 Kunskapslyftet
63 Förskoleverksamhet
64 Grundskoleutbildning
65 Gymnasieutbildning
66 Kommunal vuxenutbildning
67 Musikskola
68 Särskola
69 Gotlands läns folkhögskola
Summa

1 957
500
14 081
312
9 167
14 589
2 893
1 688
103
12 880
58 170

-66 848
-500
-14 380
-18 769
-438 201
-198 197
-24 626
-8 976
-42 968
-21 244
-834 709

-64 891
0
-299
-18 457
-429 034
-183 608
-21 733
-7 288
-42 865
-8 364
-776 539

Driftbudget
Intäkter

Kostnader

Netto

3 338
114
48 617
3 534
1 868
54 629
20 349
55 719
188 168

-38 095
-8 059
-259 590
-132 135
-2 324
-480 787
-22 349
-201 640
-1 144 979

-34 757
-7 945
-210 973
-128 601
-456
-426 158
-2 000
-145 921
-956 811

Energi, vatten och avfall
53 Energiförsörjning
54 Vattenförsörjning och avloppshant
56 Avfallshantering
Summa

Budget 2002 per verksamhet (tkr)
Huvudverksamhet
Verksamhet
Social omsorg
70 Gemensam administration
71 Gemensamt vårdnämnd
72 Barnomsorg
75 Individ- och familjeomsorg
76 Flyktingsamordning
77 Äldre- och handikappomsorg
78 Västerby behandlingscenter
79 Omsorg om psykiskt utvecklst
Summa

BILAGA 3 - Budget 2002 per verksamhet

Sjukvård
81 Gemensamt
82 Utomlänsvård
83 Länssjukvård
85 Primärvård
86 Handikapphjälpmedel
87 Försörjning
88 Tandvård
89 Lokal- och kapitalkostnad
Summa
Totalt verksamhet 00-89
Ofördelade poster:
Återtagen ramökn vårberedn
bun
son/sgvo
hsf
Kompensation resultatprogn 2001
bun
son/sgvo
hsf
lk: omorganisation lk-ksk
ksk: omorg it-enhet
ksk: ny försörjningsorganisation
kff: besparing
son/sgvo: besparing
hsf: ökad tillgänglighet i vården
hsf: besparing
Summa ofördelat
Ram 2002

112 693
500
58 408
15 432
9 486
33 451
41 087
3 193
274 250

-174 360
-69 395
-451 875
-115 787
-17 158
-48 295
-66 293
-109 123
-1 052 286

-61 667
-68 895
-393 467
-100 355
-7 672
-14 844
-25 206
-105 930
-778 036

1 403 538

-4 346 286

-2 942 748

44 200
16 750
14 650
12 800
-105 000
-15 000
-40 000
-50 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10 000
-8 100
19 000
-31 900
-2 974 648

BILAGA 4 Kommunstyrelsens investeringsförslag 2002-2006
TOTALA INVESTERINGAR NETTO
Skattefinansierade investeringar
Nivåjustering
Summa skattefinansierade investeringar

Budget
2002
-142 110
0
-142 110

Plan
2003
-346 752
246 752
-100 000

Plan
2004
-230 287
130 287
-100 000

Plan
2005
-150 193
50 193
-100 000

Plan
2006
-103 488
3 488
-100 000

Ej skattefinansierade investeringar
TOTALT

-54 000
-196 110

-123 200
-223 200

-86 800
-186 800

-139 100
-239 100

-23 000
-123 000

Beslutad ram enl kf juni

-193 500

Plan
2003

Plan
2004

Plan
2005

Plan
2006

Nämnd
Verksamhet
Projekt
(tkr)

Budget
2002

sida

Projekt markerade med P är prioriterade projekt enligt KF-beslut i juni, sida: sida i motivskrivelse

Kommunstyrelsen
Ledningskontoret
10109
Inventarier Ledningskontor
10117
Windows2000 uppgr
10132
Maskinutrustning, Lövsta
10137
Renov, gamla byggnader
10146
Asfaltbeläggning, Lövsta
10147
Ventilation, Lövsta
10148
Reglerteknik, Lövsta
101X
It-infrastruktur

-50
-7 800
-250
0
0
0
0
-2 500

-100
-5 100
-500
-1 700
-400
-200
-500
-2 500

-100
-5 100
-500
-1 500
-200
0
-500
-2 500

-100
0
-500
0
-200
0
-500
-2 500

-100
9
0 P 9
-500
9
9
0
10
0
10
0
10
0
Ny

Totalt LK ram

-10 600

-11 000

-10 400

-3 800

-600

0
0
0
-500
-500

-300
-100
-100
0
-500

-300
-100
-100
0
-500

-300
-100
-100
0
-500

-300
24
-100
24
-100
24
0 P 24
-500 P 26

-2 500
-200
-400
-1 000
-1 000

-500
-200
-400
-200
-200

-500
-200
-400
-200
-200

0
-200
-400
-200
-200

0 P 27
-200
25
-400
25
-200 P 25
-200 P 25

0
0
0
0
0

-350
-650
-300
-1 000
-370

0
0
-50
-100
-100

0
0
-50
-100
-100

0
0
-50
-100
-100

Konsult- och servicekontoret
10201
ADB KSK
10202
Kontorsinventarier KSK
10218
Arbetmiljöförbättr åtg
10245
Datalager
10219
Utv ekonomiadm system
10235
10211
10224
10242
10243

Löne- och personalsystem
Uppgradering Groupwise
Datanätet Gokart
Plattform ekonomisystem
Plattform pers- & lönesyst

10246
10247
10248
10249
10251

Ny kylanläggn datahallen
Reservkraft datahallen
Brandsläckningssystem
Övervakningsverktyg ADB
Mail via internet
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Nämnd
Verksamhet
Projekt
(tkr)

Budget
2002

Plan
2003

Plan
2004

Plan
2005

Plan
2006

sida

10209
102xx
10207
10209
10244

Kopieringsmaskiner
Arkivcentrum
ADB kommunservice
Kopieringsmaskiner
Nya servrar kommunservice

970
0
0
-970
0

970
-1 000
-50
-970
-100

970
-10 000
-50
-970
-100

970
-15 000
-50
-970
0

970
0
-50
-970
0

27
27
26
27
27

10252
10254
10255
10256

Klimatanläggning arkivet
Utbyggn hänvisningssystem
Skärmaskin post&tryck
Lokaler överskottsförråd

-400
0
0
0

0
-250
0
-4 000

0
0
-200
-3 500

0
0
0
0

0
0
0
0

27
27
27
28

-6 500

-10 570

-16 600

-17 300

-2 300

ADB-utrustning
Inköp av utrustning
Inköp av fordon
Klintehamns brandstation
Utbildningsanläggning

-500
-1 000
-1 000
0
-500

-1 900
-1 000
-5 000
-2 000
-1 500

-1 200
-1 000
-3 000
0
-1 000

-1 200
-1 000
-3 000
0
-1 000

-1 200
-1 000
-3 000
0
-1 000

Totalt RT ram

-3 000

-11 400

-6 200

-6 200

-6 200

2 950
-59 200
-56 250

34 375
-209 720
-175 345

40 175
-178 155
-137 980

11 375
-185 805
-174 430

1 875
-52 030
-50 155

-250
-225
-75
-550

0
-225
-75
-300

0
-225
-75
-300

0
-300
-75
-375

0
-300
-75
-375

Totalt KSK ram

Räddningstjänsten
11101
11102
11104
11105
11106

38
38
38
38
38

Tekniska nämnden
Totalt förvaltningen
Inkomster
Utgifter
Netto TN ram
Skattefinansierade
05 Gemensam verksamhet
05X
Samhällsbyggarnas hus
0501
Reinvest data/it
0502
Kontorsinvent. (fd gk)
Summa 05
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Nämnd
Verksamhet
Projekt
(tkr)
14 Hamnverksamhet
(övr hamnar ej koncessionshamnar)
1406
Förbättr hamnar exkl Visby
1411
Slite rep Apotekskajen
1413
Klinte utökn ind. område
1414
Förl kaj, muddring Slite
1417
Slite nybyggn roro ramp
1418
Slite förl kaj, muddring
1421
Klinteh servicebyggn
Summa 14
21 Exploateringsverksamhet
2105
Försäljn. industrmark
2106
Försäljn bostadsmark
2107
Fast. försäljn. bebyggd
2101
Fastighetsförvärv
2102
Exploatering
2103
A7 området
2104
Expl Terra Nova
Summa 21

Budget
2002

Plan
2003

Plan
2004

Plan
2005

Plan
2006

-500
0
0
0
0
0
0
-500

-500
-2 000
-7 000
0
0
0
0
-9 500

-500
-3 000
0
-5 000
0
0
0
-8 500

-500
0
0
0
-4 000
0
-1 000
-5 500

-500
0
0
0
0
-5 500
0
-6 000

sida

85
85
85
86
86
86
86

87
150
400
500
-100
-450
-1 000
0
-500

150
400
0
-1 500
-450
-1 000
-1 000
-3 400

150
400
500
-1 500
-450
-1 000
-1 000
-2 900

150
400
0
-1 500
-450
-1 000
0
-2 400

150
400
500
-1 500
-450
-1 000
-1 500
-3 400

29 Särskilda uppdrag
2901
Åtg off toaletter
2902
Renov offtoa Blekdammen
Summa 29

0
-500
-500

-500
0
-500

-500
0
-500

-500
0
-500

-500
0
-500

91
91

32 Väghållning
3206
Ensk. vägar förbättr lst
3209
Vby Adelg-Österv-Dalman
3211
Adelsgatan upprustning
3201
Ospec gator o vägar
3202
Vby Österväg/Solberg traf

350
250
0
-500
0

250
0
500
-500
-1 500

250
0
500
-500
0

250
0
0
-500
0

250
0
0
-500
0

91
91
92
91
91

3203
3205
3206
3207
3208

Vby Solberga/Skolportsg.
Vby Skarphällsg. anslut sl
Ensk. vägar förbättr lst
Anpassn. övergångsställen
Vby Norderväg

0
-900
-500
0
-1 300

-700
0
-500
-200
-1 000

0
0
-500
-200
0

0
0
-500
0
0

0
0
-500
0
0

91
91
91
91
91

3209
3210
3211
3212
3213

Vby Adelg-Österv-Dalman
Trafiksäk. åtg rtp- plan
Adelsgatan upprustning
Ensk. väg stand.höjning
Ind.område utanför Visby

-600
0
0
0
0

0
-500
-1 000
-1 500
-280

0
-500
-1 000
-1 500
-280

0
-500
0
-1 500
-280

0
-500
0
-1 500
-280

91
92
92
92
92
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Nämnd
Verksamhet
Projekt
(tkr)

Budget
2002

Plan
2003

Plan
2004

Plan
2005

Plan
2006

sida

3214
3215
3216
3217
3218

Beläggningsprogram
Vby kv Allén rtp
Hemse Nygatan ombyggnad
Slite Lillhagsvägen
Visby hamn Kruttornet mm

0
0
0
0
0

-500
0
-900
-1 000
0

-500
-1 500
-600
0
-2 300

-500
0
0
0
-1 500

-500
0
0
0
0

92
92
92
92
92

3219
3220
3221
3222
3223

Vby Tjelvarväg rtp
Vby Österby industriomr
Vby Palissadgatan
Hemse torg Järnv.g
Vby Jägargatan

0
0
0
0
0

0
0
0
0
-1 500

-600
-1 300
0
0
0

0
0
0
-500
0

0
0
-400
0
0

92
93
93
93
93

3224
3225
3204

Vby Broväg
Vby anslutn nya Sliteväg
Belysning reinvest
Summa 32

0
0
-200
-3 400

0
0
-200
-11 030

0
-1 000
-200
-11 730

-1 000
0
-200
-6 730

0
0
-200
-4 130

93
93
91

36 Kollektivtrafik
3602
Anpassn funktionshindr
3603
Slite bussterminal
3601
Bussväntkurar
3602
Anpassn funktionshindr
3603
Slite bussterminal
Summa 36

100
0
-200
-200
0
-300

75
0
-150
-150
0
-225

75
300
-150
-150
-600
-525

75
0
-150
-150
0
-225

75
0
-150
-150
0
-225

93
93
93
93
93

40 Parkverksamhet
4001
Upprustn div parker
4002
Vby trädplantering
4003
Vby A7-området park
4004
Klinteh. trädplantering
4005
Vby, Bingebygatan
4006
Vby Pallis. Villa Manheim
Summa 40

-200
0
0
0
0
0
-200

-500
-100
-250
0
-160
0
-1 010

-500
-100
-250
-150
0
-500
-1 500

-500
-100
-250
0
0
0
-850

-500
-100
-250
0
0
0
-850

94
94
94
94
94
94

1 750
-7 700
-5 950

1 375
-27 340
-25 965

2 175
-28 130
-25 955

875
-17 455
-16 580

1 375
-16 855
-15 480

Totalt skattefinansierade inv
Inkomster
Utgifter
Netto TN skattefin
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Verksamhet
Projekt
(tkr)

Budget
2002

Plan
2003

Plan
2004

Plan
2005

Plan
2006

sida

-12 000
-3 000
-500
-1 950
-100
0

0
-23 000
-2 000
0
-250
-120

0
-5 000
-600
0
-100
0

0
-2 000
-600
0
-100
0

0
-2 000
-600
0
-100
0

87
87
87
87
88

0
0
-500
-1 000
-200

-60
-100
-3 000
-2 500
-350

0
0
-3 000
-2 500
-350

0
0
-3 000
-2 500
-350

0
0
-3 000
-2 500
-350

88
88
88
88
88

Resultatenheter
22 Fastighetsförvaltning
22X*
Björkanderska etapp 2
2201
Vent. anläggningar ovk
2202
Åtg enl yi beslut in. milj
2203
Vby las. styr o övervakn.
2204
Adb/it hjälpmedel fa
2205
Håven 6
2206
2207
2208
2209
2210

Halla skola
Hemse vårdcentrum
Verks. o handikappanpassn.
Energibesp. åtgärder
Ombyggn affär/industri

2211
2212
2213
2214
2215

Högbyskolan dagvatten
Fast.avdeln inventarier
Vby matavfallskompost
Korpen hus 15
Norrbys 1:13 Tallbacken

0
0
-500
0
0

-1 500
-50
-2 500
-100
-1 000

0
-50
-2 500
-500
0

0
-50
0
0
0

0
-50
0
0
0

88
88
88
89
89

2216
2217
2218
2219
2220
2221

Utrustn skolgårdar
Väskinde skola utemiljö
V-hejde skola dagvatten
Storkomposter
Vby Norrbackaskolan
Västerhejde skola portlås
Summa 22

0
0
-250
0
0
0
-20 000

-400
-400
0
-350
-100
-100
-37 880

0
0
0
-250
0
0
-14 850

0
0
0
-250
0
0
-8 850

0
0
0
-250
0
0
-8 850

89
89
89
89
90
90

26 Uppdragsverksamhet
2601
Visby ishall
2602
Visby ishall ljudmiljön
2603
Slite isbana
2604
Idrotts o motionsspår
Summa 26

-3 300
0
0
0
-3 300

0
-900
-3 800
-45
-4 745

0
0
0
-45
-45

0
0
0
-45
-45

0
0
0
-45
-45

90
90
90
90

37 Teknisk service
3701
Utbyte ford och mask enl p
Summa 37

-3 000
-3 000

-10 555
-10 555

-10 330
-10 330

-9 855
-9 855

-2 780
-2 780

94

0
-26 300
-26 300

0
-53 180
-53 180

0
-25 225
-25 225

0
-18 750
-18 750

0
-11 675
-11 675

Totalt resultatenheter
Inkomster
Utgifter
Netto TN resultatenh
* Icke skattefinansierat projekt
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Plan
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Plan
2004

Plan
2005

Plan
2006

sida

0
0
0
0
0

5 000
15 000
12 500
-10 000
-7 000

10 000
15 000
12 500
-20 000
0

10 000
0
0
-20 000
0

0
0
0
0
0

84
85
85
84
84

0
0
0
-1 275
0

-5 000
-2 000
-2 000
-500
-30 000

0
0
0
-500
-30 000

0
0
0
-500
0

0
0
0
-1 000
0

84
84
84
85
85

Avgiftsfinansierade verksamheter
14 Hamnverksamhet
(Koncessionshamnar)
1401
Vby nytt färjeläge 8
1408
Vby hamn omb term o anslut
1409
Vby omdisp hamnområde
1401
Vby nytt färjeläge 8
1402
Vby muddr 8 m, färjeläge 5
1403
1404
1405
1407
1408

Vby rörl landg kryssn.kaj
Vby avfendring g:a vågbryt
Vby överbyggn gångbro
Förbättråtg. Visby hamn
Vby hamn omb term o anslut

1409
1410
1412
1415
1416

Vby omdisp hamnområde
Vby utfyll söder fl 8
Vby rep av parapet
Vby rep av skeppsbrokajen
Kappelsh utökn kajdäck

0
0
0
0
0

-25 000
-5 000
0
0
0

-25 000
0
-4 500
-11 000
0

0
0
0
0
-15 000

0
0
0
0
0

85
85
85
86
86

1419
1420
1422

Vby förlängn n:a vågbryt
Vby byggn bil,cykel,info
Vby rep kaj n:a vågbrytare
Summa 14

0
0
0
-1 275

0
0
0
-54 000

0
0
0
-53 500

-20 000
-3 000
0
-48 500

0
0
-3 000
-4 000

86
86
86

54 VA-försörjning o avl-hantering
5502
Ospec.objekt ledn. nät
5502
Ospec.objekt ledn. nät
5402
Ombyggn. små vattenverk
5401
Maskiner/invent reinvest
5503
Utbyggn avloppsledningar

1 200
-2 400
-1 275
0
0

500
-700
-4 000
-300
1 000

500
-700
-3 200
-300
1 000

500
-700
-1 500
-300
1 000

500
-700
-1 500
-300
1 000

95
95
95
95
95

5404
5503
5504
5406
5403

Ronehamn avloppsren.verk
Utbyggn avloppsledningar
Va Själsö/Brissund
Fårösund vattenförsörj/ver
Ombyggn små reningsverk

-1 000
0
-9 000
-1 000
-1 750

0
-1 500
0
-3 500
-4 500

0
-1 500
0
0
-5 900

0
-1 500
0
0
-5 500

0
-1 500
0
0
-4 000

95
95
96
95
95

5407
5408
5409
5405
5410
5501

Vallevikens avloppsrening
Slite avloppsren.verk
Stånga avloppsrening
Driftövervakning, datastyr
Reservoar L:a Homa
Sanering rörnät Gotland
Summa 54

-1 000
0
0
0
0
-1 500
-17 725

0
-2 000
-1 500
-500
-3 000
-2 000
-22 000

0
-2 000
-3 000
-500
-1 500
-2 000
-19 100

0
0
0
-500
0
-2 000
-10 500

0
0
0
-500
0
-2 000
-9 000

95
96
96
95
96
95
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Projekt
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Budget
2002

Plan
2003

Plan
2004

Plan
2005

Plan
2006

sida

-4 000
-1 000
0
0

-3 000
0
-2 500
-2 000

-4 000
-2 000
-2 500
-2 000

-4 000
-2 000
-2 500
-2 000

-3 500
-2 000
-2 500
-2 000

96
96
97
97

0
0
0
0
-5 000

-7 000
-200
-5 000
-500
-20 200

-1 800
-400
0
-1 500
-14 200

-1 600
-3 000
0
-65 000
-80 100

0
0
0
0
-10 000

97
97
97
97

Totalt avgiftsfinansierade verksamheter
Inkomster
1 200
Utgifter
-25 200
Netto TN avgiftsfin
-24 000

33 000
-129 200
-96 200

38 000
-124 800
-86 800

10 500
-149 600
-139 100

500
-23 500
-23 000

-100
-100
0
0
-250

0
-200
0
-250
0

0
0
-350
0
0

0
-200
0
0
0

0
-200
0
0
0

-450

-450

-350

-200

-200

56 Avfallshantering
5601
Visby deponi slutarbeten
5602
Slite dep. plats avslut
5603
Återvinningscentraler
5604
Återställn grovtippar
5606
5607
5608
5609

Kompostanläggning
Utökn/ny deponi
Hemse g:a deponi
Förbränningsanläggning
Summa 56

Byggnadsnämnden
07 Fys plan o mättekn verk
10601
Utbyte av utrustning
10604
Utbyte av datautrustn
10607
Mätbuss
106x
Kopiator A2
106xx
Utrustning mikrofilm
Totalt BN ram

129
129

129

Kultur- och fritidsnämnden
10901
10902
10907
10911
10912

Datorisering bibliotek
Ny sporthall A7-omr
Persondatornät förv
Inv sporthallar
Inv o datorer fritidsgårdar

-185
0
0
0
-75

-200
-5 500
-50
-60
-55

-200
-5 500
-50
-60
-55

-200
0
-50
-60
-55

-200
0
-50
-60
-55

148
142
140
142
144

10913
10916
10917
10919
10920

Inv övr fritidsverksamhet
Inv förv
Upprustning Gutavallen
Omb Klinte bibl
Inv Klintehamns bibl.

0
-65
0
0
0

-65
-25
-2 700
0
0

-65
-25
0
-800
-200

-65
-25
0
0
0

-65
-25
0
0
0

145
140
142
148
148
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Plan
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Plan
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Plan
2005

Plan
2006

sida

0
0
0
0
0

142
148
148
142
142

10929
10938
10939
10941
10944

Underv.bassäng, Roma
Flytt av bibliotek, Slite
Inv, Slite bibl
Omklädrum, Fårösund IP
Utbyte ljudanl, ishallar

0
0
0
0
-100

0
0
0
-350
-50

0
-4 800
-420
-220
0

-5 400
0
0
0
0

10946
10947
10948
10949
10950

On-lineförb, Bokbuss
Ljuddämp., Visby ishall
Gråbohuset
Utbyte av bokbuss
Inv, datorer Almedalsbibl

0
0
-400
0
-275

-305
-500
0
0
-300

0
0
0
-2 050
-300

0
0
0
0
-300

-1 100

-10 160

-14 745

-6 155

-755

-75
-10
-15

-100
-35
-40

-100
-35
-40

-100
-35
-40

-100
-35
-40

-100

-175

-175

-175

-175

60 Gemensam verksamhet
126400
Inves.ram förvalt
126075
IT
126016
Natur o miljöbuss
1260161
Natur o miljöbuss, utrust
Summa 60

-100
-2 600
0
0
-2 700

-100
-8 275
-500
-100
-8 975

-100
-8 275
0
0
-8 375

-100
-8 275
0
0
-8 375

-100
-8 275
0
0
-8 375

178
183
183

64 Grundskoleutbildning
126105
Lännaskolan, projektering
126139
Kräklingbo, utbyggnad
126140
Gothem, förskola
126100
Investram bud nordöst
126141
Nög, framtida skolorg

-2 000
0
0
-800
0

-15 000
-2 500
0
-1 000
0

-8 500
0
0
-1 000
-2 500

-6 200
0
-200
-1 000
0

-8 700
0
0
-1 000
0

179
183
183
182
183

-1 275
0
0
-10 960
-650

-1 500
-2 000
-215
-5 700
-300

-1 500
0
0
0
0

-1 500
0
0
0
0

-1 500
0
0
0
0

182
P180
P180
P179
P179

Totalt KFN ram

0 148
0 142
0 P148
0 148
-300 149

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
57 Miljö- och hälsoskydd
11001
ADB-stöd
11002
Instrument, mobiltelefon
11003
Kontorsinventarier
Totalt MHK ram

168
168
168

Barn- och utbildningsnämnden

126200
126208
1262081
126058
1263011

Investram bud Visby
Tjelvarsk; sista etapp
Tjelvarskolan, utrust
Gråboskolan; lokaler
Gråboskolan, utrustn
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Projekt
(tkr)

Budget
2002

Plan
2003

Plan
2004

Plan
2005

Plan
2006

0
-800
0
-16 485

-250
-1 000
0
-29 465

0
-1 000
-5 500
-20 000

0
-1 000
-4 000
-13 900

0
-1 000
-1 500
-13 700

65 Gymnasieskolan
126015
Gymnasieprojektet
126017
Gymnasieproj; utrustn
126031
Investram Säveskolan
Summa 65

-44 300
-2 000
-2 000
-48 300

-34 800
0
-2 500
-37 300

-25 000
0
-2 500
-27 500

-25 000
0
-2 500
-27 500

67 Kulturskolan
126113
Investram kulturskolan

-100

-100

-100

-100

-100

182

68 Särskola
126013
Investram särskolan
126014
Särsk handikapphjälp
Summa 68

-100
-225
-325

-100
-225
-325

-100
-250
-350

-100
-250
-350

-100
-250
-350

182
178

-600
-1 500
-1 800
-3 900

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

180
181
Ny

-71 810

-76 165

-56 325

-50 225

-25 025

-300

-500

-500

-500

-500

-300

-500

-500

-500

-500

Renovering fasad
Boendepaviljonger renov

0
0

-100
-100

0
0

0
0

0
0

Totalt VBC ram

0

-200

0

0

0

126410
126300
126417

Eskelhem, matsal
Investram bud Klinte/Sudre
Kl/su, framtida skolrg
Summa 64

72 Barnomsorg
126136
Stenkyrka, förskola
126137
Förskolan Flundran
126X
Baldersskolan
Summa 72
Totalt BUN ram

sida
183
182
184

0 P180
0 P180
-2 500 182
-2 500

Folkhögskolestyrelsen
69 Gotlands läns folkhögskola
11302
Undervisning
Totalt FHS ram

193

Västerby behandlingscenter
115X
115XX
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Nämnd
Verksamhet
Projekt
(tkr)

Budget
2002

Plan
2003

Plan
2004

Plan
2005

Plan
2006

sida

Social och omsorgsnämnden - Styrelsen för Gotlands vård och omsorg*
Totalt SON/SGVO ram

-31 400

-100 020

-32 250

-5 150

-5 700

70 Gemensamt
12001
Utrustning/inv gem
12002
It
12020
Verksanpassning lokaler
Summa 70

-70
-750
-100
-920

-150
-750
-200
-1 100

-150
-750
-200
-1 100

-150
-750
-200
-1 100

-150
-750
-200
-1 100

215
215
215

75 Individ- och familjeomsorg
12022
Återanskaffning datorer
12075
Utrustning/inventarier IoF
Summa 75

-300
0
-300

-300
-150
-450

-200
-150
-350

-200
-150
-350

-350
-150
-500

217
217

77 Äldreomsorg
12006
Trygghetslarm
12018
Nytt äldrebo Pjäsen utrust
12019
Återanskaffning datorer
12024
Rekylen 25,26, A7 utrustn
12025
Rekylen 25
12026
Vitkålen, utrustn
12027
Tingsbrogården ombyggn
12077
Utrustning/inventarier
Summa 77

-200
0
0
-1 000
-400
-300
0
-550
-2 450

-210
-3 800
-180
0
0
0
-25 000
-800
-29 990

-210
0
-100
0
0
0
0
-800
-1 110

-210
0
-100
0
0
0
0
-800
-1 110

0
0
-330
0
-330

-100
-100
-300
-5 800
-6 300

-100
-100
-300
0
-500

-100
-200
-300
0
-600

-100
-200
-300
0
-600

Totalt VVN skattefin
Tingsbrogård nybyggn

-4 000
-18 000

-37 840
-27 000

-3 060
0

-3 160
0

-3 610
0

Totalt VVN ram

-22 000

-64 840

-3 060

-3 160

-3 610

Visby vårdnämnd*

79 Handikappomsorg
12009
Handikapphjälpmedel
12023
Återanskaffning datorer
12079
Utrustning/inventarier
12028
Bostäder autism
Summa 79

12011**

-210 219
0 220
-400 220
0 P219
0 219
0 219
0 219
-800 220
-1 410

* Social och omsorgsnämnden (SON) och Styrelsen för Gotlands vård och omsorg (SGVO) är de nya organisationerna då
vårdnämnderna omorganiseras till en beställar- och en utförarorganisation från och med 2002.
** Icke skattefinansierat projekt
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Nämnd
Verksamhet
Projekt
(tkr)

Budget
2002

Plan
2003

Plan
2004

Plan
2005

Plan
2006

Gotlands norra vårdnämnd*
12107
12177
1217722
12114
12177
12103
12101

Trygghetslarm
Inventarier äldreomsorg
Sängar säbo
Omb minimistandard Säbo
Inventarier äldreomsorg
Inventarier hela GNV
Anpassn arbmiljö, lokal
Totalt GNVN ram 2002

sida
234

-375
-185
-450
0
-290
-100
-100

0
0
-150
-20 000
-200
-100
-100

0
0
-150
-15 000
-200
-100
-100

0
0
-150
0
-200
-100
-100

0
0
-150
0
-200
-100
-100

-1 500

-20 550

-15 550

-550

-550

-200
-300
-200
0

-550
-200
-900
-80

-350
-200
-400
-40

-350
-200
-300
-40

-350
-200
-300
-40

-500 253
0 P253
0 253
-100 255
-50 255

Gotlands södra vårdnämnd*
12201
12207
12211
12217

Arbetsmiljö
Trygghetslarm
It
Inventarier, fam.- och indiv.

12221
12222
122X
12273
12285

Inventarier äldreomsorg
Illiansgården ombyggn
Äldreboende
Inventarier dagverksamhet
Utrustning dagverksamhet

-650
-6 400
0
-100
-50

-700
0
-12 000
-100
-100

-500
0
-12 000
-100
-50

-500
0
0
0
-50

Totalt GSVN ram

-7 900

-14 630

-13 640

-1 440

-1 540

Hälso- och sjukvårdsnämnden
81 Gemensamt
125108
Patientinformationssystem
125188
Haveribudget
125327
EKG-nätverk
Summa 81
83 Lasarett
125111
125119
125127
125134
125141

Patientövervakning
Blododl skåp
Rullstolar, rollatorer
Mobil övervakningsenhet
Infusionspumpar

250
253
250
252

270

-4 600
-1 926
0
-6 526

-4 300
-4 950
0
-9 250

-4 600
-2 000
-100
-6 700

-4 900
-2 000
0
-6 900

0
-200
-75
-225
-180

0
0
-25
0
-20

-5 450
0
-15
-1 260
-40

0
0
0
0
-45

-4 200 P271
-2 000 273
0
-6 200

0
0
0
0
-150

* Social och omsorgsnämnden (SON) och Styrelsen för Gotlands vård och omsorg (SGVO) är de nya organisationerna då
vårdnämnderna omorganiseras till en beställar- och en utförarorganisation från och med 2002.
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Nämnd
Verksamhet
Projekt
(tkr)

Budget
2002

Plan
2003

Plan
2004

Plan
2005

Plan
2006

-1 075
-627
-150
-20
0

-5 300
-287
0
0
-30

-2 350
-345
-150
0
0

-3 550
-403
-150
0
0

-2 950
-68
0
-50
0

271
271
271
271

273
273
273

sida

125156
125158
125162
125169
125177

Nät och servrar
Patientsängar o sängbord
Optiker endoscopi
Blodtomhetsregulat
Bandspelare EKG

125182
125185
125186
125191
125194

Höguppl skärmar röntgen
Ögonmikroskop
Autorefraktometer
Pulsoxymeter barn (displ)
Plattgjutningsapparat infe

-150
-185
-100
0
0

-150
0
0
-45
-190

-150
0
-87
0
0

-150
0
0
-15
0

0
0
0
0
0

125202
125204
125205
125206
125208

Operationsmikroskop
Laserapparat akutcentrum
Skakapparat för mikroplatt
Substratkokare
Centrifug celltvätt medklin

0
0
-40
0
0

0
-50
0
-150
-50

-500
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

125209
125210
125211
125212
125213

Spektrofotometer medklin
Osmometer
Blodcentrifug
Blodgasanalysator medkl
EEG-apparat medklinik

0
0
0
-300
-250

-155
-50
-250
-300
0

0
0
0
0
0

0
-50
0
0
0

0
-50
0
0
0

272
272

125215
125219
125232
125234
125236

Ultraljudsapprat röntgen
Analysmask hemat medkl
Arbets-EKG-maskin
Matvagnar
Borrmaskin

0
0
0
0
-120

-1 700
-550
-300
-170
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

271

125238
125240
125241
125242
125243

Journalskåp eldrivet
Förpackningsmaskin
Testutrustn för infpumpar
Testutrustn blodtrycksman
CPV-apparat knätränare

0
0
0
0
-100

-100
-60
-90
-43
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

272

125247
125248
125249
125251
125253

Plasmapress
Värmemadrass
Kylcentrifug
Kontrastinjektor
RTG-genomlysn.apparat

0
-18
0
0
0

-140
0
-250
-200
-1 400

0
0
-245
-200
-1 200

0
-20
0
0
0

0
0
0
0
0

125263
125264
125265
125266
125267

Multidiagnos 3, uppgr
Laserkamera
RTG-stativ, mobilt, IVA
Analysapparat urin
Analysapparat immunoke

0
0
0
-50
0

-300
-500
-400
0
-650

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

40
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Plan
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Plan
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Plan
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Plan
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-30
0
-100
-1 200
0

0
-200
0
0
-64

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

125274
125276
125277
125278
125279

Provtagn stol Ps
Ljusskåp mammografi
Mammogr exp-auto-up
Arkiv-RAID
MPR-modul

125280
125281
125282
125283
125284

Arbetsstation CT+MR
IDS-home
Ljuskrona ögonlaser
Kamera laryngoskop
Handtag öronborr

0
0
-40
-130
-66

-500
-48
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-800
0
0
0
0

125285
125299
125300
125301
125302

Okular öronmikorskop
Beställn.system,kompl.
Andningsstödj.app
Träningsdatorer
Ugn/vacump C-kök

-40
0
-65
-112
0

0
-200
0
0
-85

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

125303
125304
125305
125307
125308

Bandsåg
Kokgryta, C-kök
Dok.hant.syst,uppgr
PH-app(KK)
Videobands.laparosk.stapel

0
0
0
-50
0

-35
-175
-140
0
-32

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

125309
125310
125311
125312
125313

Dig. framk.bilder-(Käk)
Dietermiutr(Öron)
Ljuskälla(Öron)
Dietermi(Akuten+OP)
Defibrillator

-100
-30
0
0
0

0
0
-75
-100
-150

0
0
0
-450
-700

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

125316
125319
125321
125325
125330

Pers.sök-telefoni
Autorefraktor,mobil
Fiberlaryngoskop
Sug,transp.
Datortomograf

0
0
0
0
0

-525
-110
-70
0
0

0
0
0
-20
-9 000

0
0
0
0
0

0
0
0
-100
0

125333
125335
125117
125129
125140

Turbiner/vinkelstycken
Arb.station PACs
HelpDesk MIT+ ATA
Operationslampor 2st akutc
Ultrjludsutr.-urinmätning,

0
0
0
0
0

0
0
-300
-250
-70

-165
0
0
0
0

0
-3 000
0
0
0

0
0
0
0
0

125170
125195
125198
125201
125207

Blodvärmare
Lågtemperaturbox
Intracard defibr 2st (n)
Laserkirurgiutr(ögon)
Telemetri m övervakn med

0
0
0
0
0

0
-172
-1 000
-200
0

-50
-85
0
0
-630

-75
-85
0
-300
0

0
-85
0
0
0
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125218
125222
125229
125259
125314

Mikroskop rutin medkl
Spriometriapparat
Hypoterm.beh
Audiometer
Kuvös

0
0
0
0
0

-80
-400
0
-120
-500

0
0
-40
0
0

0
0
-80
0
-180

0
0
0
0
0

125315
125317
125318
125320
125322

Kuvös,öppen
EKG,BTSpO2-överv.
Symaskiner
Typograf
Hjärnstamsaudiometer

0
0
0
0
0

-140
-150
-30
-100
-125

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

125323
125324
125326
125328
125329

Rhinomanometer
Jukeboxar
Narkosapparater
Mikroskop,standard
Plasmafrysbad

0
0
0
0
0

-86
-1 200
0
0
0

0
0
-3 325
-235
-150

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

125331
125332
125334
125336
125337

Dig mammogr
Filmscanner
Ultraljudsbad
Videoproj
Dig.RTG(ers bidpl.)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-3 000
-300
0
0
0

0
0
-85
-150
-7 000

0
0
0
0
0

125338
125339
125340
125341
125343

ENG-utr
Överv.inkl gasmod
Staplar-div utr
Instr.bord(OP)
MR-kamera

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-300
0
0
0
0

0
-1 200
-270
-40
-12 000

125344
125349
125115
125174
125221

Lungstativ
OAE-utr
Transportkuvös barnmed
Pulsoxymeter inf
EKG-apparat.port

0
0
0
0
0

0
0
0
-15
-60

0
0
0
0
-80

0
0
-400
0
0

-5 000
-65
0
0
0

125223
125224
125227
125228
125230

Byte röntgeninfosystem RIS
Mikroskop OP
Dragskåp akutc
Gelskåp f dynor akutc
Liftanordning sluss akutc

0
0
0
0
0

-2 000
0
0
0
0

0
-150
-50
-40
-100

0
0
0
0
0

0
-400
0
0
0

125260
125261
125262
125342
125345

Fototerapilampor
Kamera,mikrofoner
Sterilsvets
BT-mätare
Servercluster(RTG)

0
0
0
0
0

-20
-100
-70
0
0

-20
0
0
0
0

-20
0
0
0
0

0
0
0
-25
-3 000

42
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Verksamhet
Projekt
(tkr)
125346
125347
125348

Videobandspelare
Undersökningsstolar
OP-bord/stol(Ögon)
Summa 83

85 Primärvård
125294
EKG-utrustning
125269
Spirometer PV
125270
Tympanometer PV
125271
Dietermiapp PV
125272
Rectalsug PV
125273
Dator arkiv Ps
Summa 85
87 Försörjning
125101
Fordonsanskaffning
Summa 87
88 Tandvård
125288
Behandlingsunitar
125288
Behandlingsunitar
125289
Digital RTG, FTV
125290
Behandlingsstol
125297
Disk-sterilisering.app
125286
Patientlift FTV
125287
RTG-app. FTV
125292
Kompressorer, FTV
Summa 88
89 Lokal- och kapitalkostnader
125102
Om- och tillbyggnader
125306
Ombyggn Dialys
Summa 89
Totalt HSN ram

Budget
2002

Plan
2003

Plan
2004

Plan
2005

Plan
2006

0
0
0
-5 828

0
0
0
-23 602

0
0
0
-30 582

0
0
0
-16 058

-30
-120
-275
-26 678

0
-37
-32
-27
-25
-15
-136

0
0
0
0
0
0
0

-630
0
0
0
0
0
-630

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

-1 895
-1 895

-650
-650

0
0

0
0

0
0
0
-40
-45
0
0
-25
-110

0
-400
-3 000
0
0
-20
-800
0
-4 220

-1 000
0
0
0
0
0
0
0
-1 000

-200
0
0
0
0
0
0
0
-200

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-2 000
0
-2 000

-5 000
-30 000
-35 000

-2 000
0
-2 000

-2 000
0
-2 000

-2 000
0
-2 000

-14 600

-73 967

-41 562

-25 158

-34 878
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Plan
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Plan
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Plan
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0

sida

Sammanställning av förslagen till investeringar i byggnader
Dessa projekt kommer att ombudgeteras till tekniska nämnden vid integrationen av
budgeten eller vid igångsättning av projekten.

22X

TN Björkanderska etapp 2

-12 000

0

0

0

126105
126208
126058
126015

BUN Lännaskolan, proj
BUN Tjelvarsk; sista etapp
BUN Gråboskolan; lokaler
BUN Gymnasieprojektet

-2 000
0
-10 960
-44 300

-15 000
-2 000
-4 300
-34 800

-8 500
0
0
-25 000

-6 200
0
0
-25 000

126136
126137
126X

BUN Stenkyrka, förskola
BUN Förskolan Flundran
BUN Baldersskolan

-600
-1 500
-1 800

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10948
12011
12027
12028
12222
122X

KFN Gråbohuset
VVN Tingsbrogård nybygg
VVN Tingsbrogården omb
VVN Bostäder autism
GSVN Illiansgården omb
GSVN Äldreboende

-400
-18 000
0
0
-6 400
0

0
-27 000
-13 000
-5 800
0
-12 000

0
0
-12 000
0
0
-12 000

0
0
0
0
0
0

0 P148
0 219
0 219
0 222
0 P253
0 253

125102
125306

HSN om- och tillbygg VL
HSN ombyggn dialys

-2 000
0

-5 000
-30 000

-2 000
0

-2 000
0

-2 000
0

-99 960

-148 900

-59 500

-33 200

-10 700

Summa bygginvesteringar

44

-8 700 179
0 P180
0 P179
0 P180
180
181
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GOTLANDS KOMMUN
Centrala samverkanskommittén
Samverkansutskottet

2001-10-24

1

Plats och tid

Ledningskontorets sammanträdesrum kl 14.00 - 16.30

Beslutande

Claes Kullberg, ordförande
Inger Seffers, TCO
Anna Sundin, SACO
Hans-Christer Holmert, Kommunal

Övriga deltagande

Åke Wennerberg, Ledningskontoret
Seija Gottleben, Arbetsgivarenheten
Birgitta Tell, sekr

Utses att justera

Inger Seffers, Anna Sundin och Hans-Christer Holmert

Justeringens plats
och tid

Ledningskontoret, 25 okt 2001

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 11-13

Birgitta Tell

Ordförande

Claes Kullberg

Justerande

Inger Seffers

Anna Sundin

Hans-C Holmert

GOTLANDS KOMMUN
Centrala samverkanskommittén
Samverkansutskottet

2001-10-24

§ 11
Förslag till nytt ledarutvecklingsprogram för Gotlands kommun
Seija Gottleben presenterade arbetsmaterialet till ett nytt ledarskapsutvecklingsprogram
för Gotland kommun.
De fackliga organisationerna ombads att läsa igenom materialet och inkomma med
synpunkter till Karin Wiberg, Arbetsgivarenheten till den 5 nov (ev senare).
Det nya ledarutvecklingsprogrammet beräknas fastställas i KS nov/dec 2001.
_____
§ 12
MBL § 11, budget 2002 och flerårsplan 2002-2006
Ett ojusterat protokoll från budgetberedningen hade utsänts innan sammanträdet.
De fackliga organisationerna hade inlämnat en skrivelse med yrkanden avseende budget
2002 och flerårsplan 2002-2006. Samtliga fack ställde sig bakom skrivelsen. Kommunal
reserverade sig mot en attsats i skrivelsen "att det lämnas en redovisning av vilka
verksamheter som är obligatoriska och som därmed ska prioriteras, alt. om det
redovisningsmässigt är enklare redovisa de verksamheter som inte är obligatoriska" .
Skrivelsen bifogas protokollet.
Ordföranden gick igenom § 234 "Budget 2002 och flerårsplan 2002-2006".
Förutom yrkanden i skrivelsen från de fackliga organisationerna anförde de följande :
TCO:
De åtgärder som gjorts vad gäller Attraktiv skola och Skolutvecklingsavtalet måste
fullföljas. Löneutvecklingen måste följas enl. det 5-åriga skolutvecklingsavtalet.
Kommunal:
Reserverar sig mot arbetsutskottets beslut, § 234, Tekniska nämnden, punkt 2 och 3
vad gäller anslutningsavgifter och fastighetsförsäljning där de anser att siffrorna är
överskattade.
§ 13
Förhandling avslutad
Förhandlingen förklarades avslutad

2

