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Beslutande
Ledamöter
Inger Harlevi (m), ordförande
Per-Olof Jacobsson (c)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m),

Ulla Hammarhjelm (m)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Bodil Rosengren (v),

(kl 13.00-19.05, §§ 219--231)

(kl 13.00--17.50, §§ 219--229)

(kl 13.00--16.30, §§ 219--221)

Christer Engelhardt (s),

Roy Hansson (m)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Lars Thomsson (c),

Per-Åke Ekelöf (s)
Eva Gahnström (c)
Britt-Marie Klintström (c),
(kl 13.00--19.10, §§ 219--234)

Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Harriet Lihnell (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v),

(kl 13.00--19.10, §§ 219--234)

Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c)
Staffan Bergwall (m)
Ove Nyman (m)
Claes-Göran Nilsson (s)
Bengt Olsson (s)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s),

(kl 16.30--20.50, §§ 222--248)

Barbro Öncel (fp),

(kl 13.00--20.25, §§ 219--244)

(kl 13.00--16.30, §§ 219--221)

Leif Andreasson (s)
Barbro Ronsten (c)
Curt Broberg (c),

Bror Lindahl (fp),
(kl 13.00--19.00, §§ 219--230)

Sven Larsson (gp)
Odd Magnusson (gp),

(kl 13.00-16.30, §§ 219--221)

Arne Ohlsson (c)

(kl 13.00--16.30, §§ 219--221)

(kl 13.00--19.10, §§ 219--234)

Rut Smeds (kd), (f.d. Åkerberg)
Björn Fransson (mp),

Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m),

(kl 13.00--19.40, §§ 219--237)

(kl 13.00-16.30, §§ 219--221)

Carina Lindberg (v)
Carina Flodman-Andersson (v),

Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Torsten Gislestam (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Eric Carlsson (c),

(kl 16.30--21.00, §§ 222--252)

Jan-Erik Eriksson (v),
(kl 13.00-16.30, §§ 219--221)

Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)

(kl 13.00--19.00, §§ 219--230)

Inger Samuelsson (c),
(kl 13.00--17.50, §§ 219--229)

Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m),
(kl 13.00--16.30, §§ 219--221)
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Tjänstgörande ersättare
Leif Dahlby (s),

kl 16.30--21.00, §§ 222--252, för Jan-Erik
Eriksson)

(för Ingibjörg Sigurdsdottir)

Lars-Erik Benneck (m), (kl 19.05--21.00,
§§ 232--252, för Lena Celion)

Icke tjänstgörande ersättare
Rolf Enström (mp)
Birgitta Eriksson (m)
Britt-Louise Hansson (c)
Lars Jakobsson (c)
Nils-Arne Nygren (kd)
Agneta Ramnhagen (m)
Lars Wetterlund (s)

Stefan Nypelius (c), (kl 16.30--21.00,
§§ 222--252, för Curt Broberg)
Jörgen Strömberg (m), (kl 16.30--21.00,
§§ 222--252, för Lilian Edwards)
Anders Björklund (s),
(för Eric Martell)

Ursula Jacobsson (c), (kl 13.00--19.10,
(§§ 219--234, för Anna Andersson)
Jessica Cederblad (s),
(för Tommy Gardell)

Lena Palmborg-Karlsson (s),
(för Per-Rune Högberg)

Per-Erik And (s),
(för Eva Palmgren)

Daicy Larsson (s),
(för Karin Eriksson)

Wera Svensson (s),
(för Maj-Britt Fallgren)

Pär Stenegärd (c), (kl 19.00--21.00,
§§ 231--252, för Eric Carlsson)

Christer Mattsson (c), (kl 17.50--21.00,
§§ 230--252, för Inger Samuelsson)
Göthe Malmros (m), (kl 16.30--21.00,
§§ 222--252, för Per Österlund)
Barbro Tillander (v), (kl 13.00--16.30, §§
219--221 för Carina Flodman-Andersson och
kl 16.30--21.00, §§ 222--252, för Bodil
Rosengren)

Curt Redner (s), (kl 17.50--21.00,
§§ 230--252, för Christer Engelhardt)
Sonja Ilander (fp), (kl 16.30--21.00,
§§ 222--252, för Barbro Öncel)

Lars Ahlner (fp), (kl 19.00--21.00,
§§ 231--252, för Bror Lindahl)
Pauli Eile (gp), (kl 16.30--21.00,
§§ 222--252, för Odd Magnusson)
Hans-Åke Norrby (mp),
(för Ann Enström)

Jennie Andersson (v), (kl 13.00--16.30,
§§ 219--221, för Elias Özyurt-Eldenblom och
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Gotlands kommuns kulturpris 2000
- Kultur- och fritidsnämnden 2000 11 22, § 158

Kultur- och fritidsnämnden hade 22 november 2000 beslutat att tilldela läraren
Harriet Löwenhielm, Gotlands kommuns kulturpris 2000.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Torsten Gislestam presenterade
nämndens motivering för sitt val:
Harriet Löwenhielm har under nära 25 år varit den
drivande kraften inom föreningen Stavgard och en
av de främsta tillskyndarna av lägerskoleverksamheten.
Genom sina insatser har hon högsta grad bidragit till
lägerskolan Stavgards lyckosamma utveckling samt
bidragit till att anläggningen fått en uppmärksamhet
långt utanför Gotland.
Säkerligen var det fyndet av Stavars skatt som inspirerade Harriet Löwenhielm till Stavgards tillkomst.
Under de år som gått har hon varit den ledande då
det gällt att utveckla och förbättra verksamheten vid
Stavgard – ja hon har till och med utbildat sig till
smed.
Gotlands kommun vill med detta uppmärksamma ett
nästan kvartssekellångt arbete att levandegöra vår
forntid och kommunen önskar Harriet Löwenhielm all
framgång i hennes viktiga pedagogiska arbete.
Kommunfullmäktiges ordförande Inger Harlevi överlämnade kulturpriset till
pristagaren och ett speciellt utformat diplom.
Harriet Löwenhielm framförde sitt tack till utnämningen som årets
kulturpristagare.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Remiss. Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning. (SOU 2000:85)
KS 2000/0664-10
- Finansdepartementet 2000-10-20
- Ledningskontoret 2000 11 15
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 372 och förslag yttrande 2000 11 15

Finansdepartementet har inbjudit Gotlands kommun (regionalt självstyrelseorgan)
att lämna synpunkter på den parlamentariska regionkommitténs (PARK) slutbetänkande ”Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning” (SOU 2000:85).
Förslagen innebär bl.a. (för Gotlands kommuns vidkommande) att försöksverksamheten
med ändrad regional samhällsorganisation fortsätter t.o.m. år 2006 (och utvidgas till andra
län). Gotlands kommun får rätt att beteckna sig som region och regionfullmäktige.
Försöket med vidgad samordnad länsförvaltning vid länsstyrelsen i Gotlands län föreslås
fortsätta under samma tid. Enligt kommittén är ansvarsfördelningen mellan länsstyrelse
och självstyrelseorgan otydlig; i första hand när det gäller regionalpolitik och regional
näringspolitik. Länsstyrelsen ska – inom sina verksamhetsområden – företräda den
nationella politiken och bevaka att nationella mål får genomslag. Att landshövdingen
företräder staten och de nationella intressena och att självstyrelseorganen har det
regionala utvecklingsansvaret bör göras tydligt, enligt kommittén. Samtliga uppgifter och
resurser som avser regionalpolitik och regional näringspolitik, samt planering av regional
transportinfrastruktur föreslås överföras från länsstyrelsen till självstyrelseorganen.
Självstyrelseorganen föreslås få hela ansvaret för att fördela statliga medel för regionala
utvecklingsprojekt; bl.a. jämställdhetsprojekt och föreslås från NUTEK överta ansvaret
för utbetalning. Också på kulturpolitikens område föreslås självstyrelseorganens
kompetens ökas och innehålla befogenhet att avgöra till vilka regionala kulturinstitutioner
statsbidraget ska fördelas. Självstyrelseorganens roll stärks också när det gäller
miljöpolitiken. En samlad översyn av arbetsmarknadspolitiken föreslås.

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till yttrande
Anföranden:
Anföranden hölls av Hans Klintbom (c), Solveig Artsman (m), Jan Lundgren (s),
Carina Lindberg (v), Torsten Gislestam (c), Lars Thomsson (c), Yngve
Andersson (kd), Brittis Benzler (v), Torgny Lihnell (mp) och Sven Larsson (gp)
Kommunfullmäktiges beslut
x Yttrande avges i enlighet med förslaget.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Konkurrensprogrammet. Planer för konkurrensutsättning
KS 2000/0207-00
- Gotlands södra vårdnämnd 2000 08 28, § 87
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2000 08 28, § 17
- Visby vårdnämnd 2000 08 28, § 94
- Gotlands norra vårdnämnd 2000 08 29, § 60
- Konkurrensplan för vårdnämnderna 2000 08 08
med komplettering 2000 11 16
- Gotlands södra och Visby vårdnämnd 2000 11 16
- Ledningskontoret 2000 08 30
- Västerby behandlingscenter 2000 09 06

- Barn- och utbildningsnämnden 2000 09 20, § 75
- Kultur- och fritidsnämnden 2000 09 20, § 128
- Konsult- och servicekontoret 2000 09 25
- Tekniska nämnden 2000 09 27, § 210
- Folkhögskola 2000 09 28
- Räddningstjänsten 2000 11 14
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 355

Nämnderna har framlagt planer för konkurrensutsättning för godkännande.
Enligt konkurrensprogrammet (som antogs av kommunfullmäktige 2000 02 14)
ska varje nämnd upprätta plan för konkurrensutsättning inom sitt verksamhetsområde. Planen ska ses över årligen i samband med budgetarbetet och rapport om
utfallet lämnas i samband med årsredovisningen. Från bestämmelserna är byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, patientnämnden, valnämnden och
överförmyndaren undantagna. Kommunstyrelsen har föreslagit att också Västerby
behandlingscenter och verksamheten inom räddningstjänsten ska undantas.
Anföranden:
Anföranden hölls av Hans Klintbom (c), Lena Celion (m), Per-Anders Croon (m),
Carina Lindberg (v), Eva Gahnström (c), Sven Larsson (gp), Lilian Edwards (m)
och Wera Svensson (s).
Yrkanden:
x Åke Svensson (s) yrkade, med instämmande av Rose-Marie Stenbom (s),
Torgny Lihnell (mp) och Brittis Benzler (v), att vårdnämnderna och barn- och
utbildningsnämndens planer inte skulle godkännas.
x Brittis Benzler (v) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (s), att om

vårdnämndernas förslag till konkurrensplan antogs, följande tillägg skulle
göras i planen: "Bostäder med särskild service enligt LSS ska inte upphandlas
eller konkurrensutsättas, men kan däremot överföras till brukarkooperativ, om
det är de boendes önskemål".

Forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Propositioner och omröstningar:
Omröstning nr 1:

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag att vårdnämndernas
plan skulle godkännas och förklarade sig anse att kommunfullmäktige bifallit det.
Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition, JA för
kommunstyrelsens förslag och NEJ för Åke Svensson yrkande. 36 ledamöter röstade
Ja och 33 ledamöter röstade Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning nr 2:

Ordföranden ställde proposition på följande del av Brittis Benzlers yrkande att
följande tillägg skulle göras i vårdnämndernas plan: "Bostäder med särskuld
service enligt LSS ska inte upphandlas eller konkurrensutsättas" och förklarade
sig anse att kommunfullmäktige avslagit det.
Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition JA för
kommunstyrelsens förslag och NEJ för Brittis Benzlers yrkande. 36 ledamöter röstade
Ja och 33 ledamöter röstade Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat avslå Brittis Benzler (v).
Omröstning nr 3:

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsen förslag att barn- och
utbildningsnämndens plan skulle godkännas och Åke Svenssons yrkande och för
klarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition JA för
kommunstyrelsens förslag och NEJ för Åke Svenssons yrkande. 36 ledamöter röstade
Ja och 33 ledamöter röstade Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktiges beslut

x Förslagen till planer för konkurrensutsättning enligt konkurrensprogrammet
(§ 4) godkänns för följande nämnder: barn- och utbildningsnämnden, Gotlands
läns folkhögskola, Gotlands norra vårdnämnd, Gotlands södra vårdnämnd,
kommunstyrelsen (konsult- och servicekontoret och ledningskontoret), kulturoch fritidsnämnden, tekniska nämnden och Visby vårdnämnd.
x Räddningstjänsten och Västerby behandlingscenter ska undantas från bestämmelserna i konkurrensprogrammet.
Reservationer:
Carina Lindberg (v), Bengt Viberg (v), Barbro Tillander (v), Brittis Benzler (v), JanErik Eriksson (v), Jennie Andersson (v), Harriet Lihnell (mp), Torgny Lihnell (mp),
Björn Fransson (mp) och Hans-Åke Norrby (mp) reserverade sig mot beslutet att anta
konkurrensplanerna för barn- och utbildningsnämnden och vårdnämndernas
verksamheter.
Rose-Marie Stenbom (s) reserverade sig med följande motivering: "Jag anser att vård,
omsorg och utbildning skall vara ett gemensamt ansvar för medborgarna med möjlighet till
påverkan och insyn i verksamheten.
Vidare har Gotlands kommun genom konsulter låtit utreda nuvarande vårdnämndsorganisation som utmynnat i rekommendation till en organisationsförändring.
Förslaget skall behandlas i fullmäktige.
Jag anser att förslaget om konkurrensutsättning skulle ha avvaktat tills fullmäktige beslutat
om vårdnämndsorganisationen.
Det av kommunen utarbetade förslaget till förbättringsplan för äldre- och handikappomsorgen
skall successivt genomföras med tydliga prioriteringar utifrån behov och ekonomiska förutsättningar.
Jag anser att parallellt belasta verksamheten med konkurrensutsättning kan inte vara förenligt
med god kommunalekonomisk hantering.
Vad gäller BUN har de ekonomiska aspekterna visats genom de friskolor som startats.
Resultaten visar en klar fördyring av verksamheten, varför jag anser att beslutet om konkurrensutsättning inte kan bli förenligt med ett mera positivt budgetutfall.
Jag anser även att riktlinjerna för kommunens personalansvar vid konkurrensutsättning är
otydlig och kommer att medföra betydande merkostnader."
Expedieras:
Berörda nämnder och styrelser, samt räddningstjänsten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Höjning av tandvårdstaxan
KS 2000/0646-95
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2000 10 10, § 25
- Ledningskontoret 2000 10 31
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 366

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att tandvårdstaxan ska höjas med i
genomsnitt 6% fr.o.m. 1 januari 2001. Kommunstyrelsen har tillstyrkt det.
Anförande:
Anförande hölls av Lena Celion (m).
Yrkande:
x Leif Dahlby (s) yrkade med instämmande av Carina Lindberg (v) att förslaget
om höjning av tandvårdstaxan skulle avslås.
Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Leif Dahlbys
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition: JA för
kommunstyrelsens förslag och NEJ för Leif Dahlbys yrkande. 37 ledamöter röstade
för kommunstyrelsens förslag och 33 ledamöter röstade för Leif Dahlbys yrkande. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade
således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
x Tandvårdstaxan höjs med 6 % fr.o.m. 1 januari 2001.
x Föreslagna ändringar avs. åtgärderna 62, 93 och 962 i taxan för allmäntandvård
godkänns fr.o.m. 1 januari 2001.
x Specialisttaxan höjs proportionellt mot taxan för allmäntandvård.
x Föreslagna ändringar avs. åtgärderna 034, 041, 042, 043 och 092 i taxan för
specialisttandvård godkänns fr.o.m. 1 januari 2001.
x Hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att göra den tekniska utformningen
av folktandvårdens tandvårdstaxor med utgångspunkt i beslutad höjning.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret/Tandvårdsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 223
Information från regionala utvecklingsenheten

Hans Klintbom (c), kommunstyrelsens ordförande, informerade om vissa aktuella
frågor inom det regionala utvecklingsarbetet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fritt val inom barn- och ungdomstandvården; avtal, regelverk m.m.
1999/00867-95
- Kommunfullmäktige 2000 06 13, § 123
- Ledningskontoret 2000 10 27
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 348

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till avtal, regelverk m.m. inför valet av
vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården som införs fr.o.m. 1 januari 2001.
Valmöjligheten omfattar barn och ungdomar 3-19 år. Förslaget omfattar ramavtal
med Gotlands privattandläkareförening, regelverk, barntandvårdsprogram och
modell för beräkning av tandvårdsersättningen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Roy Hansson (m), Lilian Virgin (s), Carina Lindberg (v),
Torgny Lihnell (mp), Hans Klintbom (c), och Jan Lundgren (s).
Yrkande:
x Hans Klintbom (c) yrkade på bordläggning av ärendet för behandling senare
under detta sammanträde med anledning av obesvarade frågor från Lilian
Virgin (s).
Kommunfullmäktige beslöt bordlägga ärendet för att återupptas senare under detta
sammanträde.
Ärendet återupptogs.
Yrkande:
x Lena Celion (m) yrkade, med instämmande av Lilian Virgin (s), att den punkt i
ramavtalet med Gotlands privattandläkarförening som reglerade särskilda
skyldigheter för vårdgivaren (avsnitt 6.) och som i förslaget hade följande
lydelse: ”Verksamheten skall erbjuda hög tillgänglighet och om möjligt
bedrivas i lokaler som är handikappanpassade.” skulle ändras enligt följande:
”Verksamheten skall erbjuda hög tillgänglighet och bedrivas med tillämpning
av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och plan- och
bygglagen.”
Proposition:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag till ramavtal och
Lena Celions och förklarade sig anse att kommunfullmäktige bifallit Lena Celions
förslag.
Ordföranden ställde proposition för kommunstyrelsens övriga förslag och
förklarade sig anse att kommunfullmäktige bifallit dem.
Forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 224 forts
Kommunfullmäktiges beslut

x Förslaget till ramavtal godkänns med de beslutade förändringen avseende
tillgänglighet under punkten 6. Särskilda skyldigheter för vårdgivaren.
x Förslagen till regelverk och barntandvårdsprogram godkänns.
x Förslaget till tandvårdersättning fastställs.
x Ersättningen till vårdgivarna ska finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden
(budgeterade medel för folktandvård).
Expedieras:
Ledningskontoret/VOS-enheten och tandvårdsenheten
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 225

Detaljplan för Visby Pjäsen. Antagande
- Byggnadsnämnden 2000 11 01, § 300
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 359

Byggnadsnämnden har för antagande lämnat förslag till detaljplan för del av kvarteret Pjäsen i Visby. Området är beläget inom A7-området väster om Allégatan
och gränsar mot Lännavägen. Planförslaget möjliggör byggande av bostäder bl.a.
för boende med särskilda behov och studentbostäder. Alléskolan ingår i
planförslaget men det blir även möjligt med annan användning av skolan och
området, bl.a. bostäder och kontor. Enligt den fördjupade översiktsplanen är
området avsatt för verksamheter inom rekreations-, kultur- och fritidssektorerna
samt bostäder integrerade i verksamheten.
Anföranden:
Anföranden hölls av Per-Erik And (s) och Björn Fransson (mp).
Kommunfullmäktiges beslut
x Planförslaget antas.

Jan Lundgren anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.
Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 226
Hamntaxa
KS 2000/0726-55
- Tekniska nämnden 2000 10 25, § 245
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 363

Tekniska nämnden har föreslagit att hamntaxan ska ändras enligt följande:
(avsnittet 1.5 Specialtariff) punkten 1.5.3 om avgift för lämnande av sludge utgår och
bestämmelsen under punkt 1.7.1. (under avsnittet 1.7 Befrielse från hamnavgift) ska ha
följande lydelse: ”Örlogs- och sjöräddningsfartyg utnyttjade enbart för sitt
ändamål. För gästande skol- och museifartyg kan hamnavgiften reduceras.”
Avgifterna hålls oförändrade. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
x Tekniska nämndens förslag till ändringar av hamntaxan godkänns att gälla
fr.o.m. 1 januari 2001. Ändringen avseende Visby och Kappelshamns hamnar
gäller under förutsättning av regeringens godkännande.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Hamnkontoret
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 227

Ändring av reglementet för Gotlands läns folkhögskola
KS 2000/0629-00
- Gotlands läns folkhögskola 2000 09 25
- Konsult- och servicekontoret 2000 10 31
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 364

Folkhögskolan har föreslagit att dess reglemente ska ändras så att styrelsen kan
utse ersättare till sitt arbetsutskott. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut
x Reglementet för folkhögskolan ändras i enlighet med förslaget.
Expedieras:
Folkhögskolan
Kommunjuristen
Stadssekreteraren

Justerande:

Anm:
Reglementet med beslutade ändringar
bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 228

Tilläggsanslag. Björkanderska magasinet
KS 2000/0788-04
- Ledningskontoret 2000 10 30
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 352

Kommunstyrelsen har begärt 3,75 mnkr tilläggsanslag för utökning av entreprenaden för ombyggnad av Björkanderska magasinet och för att förutsättningarna
för finansieringen ändrats. De ändrade förutsättningarna är dels att byggande av
ett trapphus tidigarelagts, dels att det är svårt att via Arbetsförmedlingen få
byggarbetskraft och att man därmed bara kan utnyttja en mindre del av de
arbetsmarknadsmedel länsstyrelsen anslagit.
Kommunfullmäktiges beslut
x Kommunstyrelsen (ledningskontoret) beviljas tilläggsanslag med 3 750 000 kr
för utökning av entreprenaden och för förändrade förutsättningar för finansieringen av Björkanderska magasinet.
x Medel anvisas ur Gotlands kommun eget kapital.
Expedieras:
Ledningskontoret/Ekonomichefen och planeringschefen
Tekniska förvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 229

Motion. Folkomröstning om vindkraftutbyggnad på södra Gotland
KS2000/0273-37
- Motion 2000 04 17
- Byggnadsnämnden 2000 08 23, §227
- Ledningskontoret 2000 10 27
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 350

Bror Lindahl (fp) har i motion hemställt att en folkomröstning på södra Gotland
ska genomföras innan utbyggnaden av vindkraften i enlighet med det antagna
tillägget till översiktsplanen för södra Gotland påbörjas.
Kommunstyrelsen har i yttrande föreslagit att motionen ska avslås.
Anföranden:
Anföranden hölls av Hans Klintbom (c), Jörgen Strömberg (m), Arne Ohlsson (c),
Bengt Viberg (v), Harriet Lihnell (mp), Per-Olof Jacobsson (c), Lars Thomsson (c),
Eva Gahnström (c) och Bengt Olsson (s).
Yrkande:
x Bror Lindahl (fp) yrkade, med instämmande av Nils Ronquist (kd) , att
motionen skulle bifallas.
Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Bror Lindahls
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition JA för
kommunstyrelsens förslag och NEJ Bror Lindahls yrkande. 66 ledamöter röstade Ja
och 5 ledamöter röstade Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Kommunfullmäktige hade således beslutat tillstyrka kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
x Motionerna avslås med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 230

Motion. Upphävande av översiktsplan för vindkraft på södra Gotland
KS 2000/0108-37
- Motion, 2000 02 14
- Byggnadsnämnden 2000 08 23, §227
- Ledningskontoret 2000 10 27
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 350 och yttrande

Bror Lindahl (fp) m.fl. har i motion hemställt att översiktsplanen för vindkraft på
södra Gotland ska upphävas och att en ny plan för hela Gotland ska utarbetas.
Utbyggnaden av vindkraft föreslås stoppas intill dess en ny översiktsplan antagits
av kommunfullmäktige.
Byggnadsnämnden har hänvisat till den fortlöpande anpassningen av planen som
görs och möjligheterna att då ändra kriterier samt den tilltänkta planeringen för
norra och mellersta Gotland. Kommunstyrelsen har i yttrande avstyrkt motionen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Torgny Lihnell (mp), Ulla Hammarhjelm (m), Per-Olof
Jacobsson (c) och Åke Svensson (s), samt vidare Per-Anders Croon (m) och Nils
Ronquist (kd) som tillstyrkte Hans Klintboms yrkande.
Yrkanden:
x Bror Lindahl (fp) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras och i
andra hand att motionen skulle bifallas.
x Hans Klintbom (c) yrkade att motionen skulle anses besvarad med hänvisning

till beslutet att inleda arbete med fördjupad översiktsplan för mellersta och
norra Gotland.
Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på frågan om ärendet skulle återremitteras och
förklarade sig anse att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens
sammanträdet.
Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition JA för
att ärendet ska avgöras i dag och NEJ för att ärendet ska återremitteras. 67 ledamöter
röstade Ja och 4 ledamöter röstade Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och
en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat avgöra ärendet i dag.

Ordföranden ställde sedan proposition på kommunstyrelsens förslag och
Hans Klintboms yrkande och förklarade sig anse att Hans Klintboms yrkande
vunnit majoritet.
Forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 230 forts
Kommunfullmäktiges beslut

x Motionen anses besvarad med hänvisning till beslutet att inleda arbete med
fördjupad översiktsplan för vindkraft på mellersta och norra Gotland.
Reservation: Mot beslutet reserverade sig Bror Lindahl (fp).
Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 231

Motion. Förtur för gotlänningar till hytt- och bilplatser på färjorna
KS 2000/0578-53
- Motion 2000 09 11
- Konsult- och servicekontoret 2000 11 15
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 362

Björn Fransson (mp) m.fl. har i motion yrkat att "Gotlands kommunfullmäktige
till Destination Gotland uttalar viljeyttringen, att alla på Gotland mantalsskrivna,
skall ha tillgång till ett begränsat antal hytter och bilplatser, som är 'öronmärkta'
för hastigt uppkomna resebehov till och från fastlandet och att kommunen och
Destination Gotland, vid den årliga turliste- och taxediskussionen, kommer
överens om omfattning och om övriga regler för hur detta med ’förtursplatser’
skall organiseras på ett, för gotlänningarna så praktiskt och ändamålsenligt sätt
som möjligt".
Kommunstyrelsen har begärt uppdrag att bevaka frågan.
Anföranden:
Anföranden hölls av Björn Fransson (mp), Inger Harlevi (m) och Per-Åke
Ekelöf (s).
Kommunfullmäktiges beslut
x Motionen bifalls på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att i överläggningar med representanter för Rikstrafiken och Destination Gotland vid
den årliga turliste- och taxediskussionen bevaka frågan om möjligheten att
reservera viss hytt- och bilplatskapacitet på färjorna för gotlänningar.
Expedieras:
Kommunstyrelsens ordförande
T.f. Kommundirektören
Chefen för Regionala utvecklingsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 232

Fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden, ersättare, Kultur- och
fritidsnämnden, ledamot och ersättare, miljö- och hälsoskyddsnämnden, ersättare, valnämnden, ersättare, miljörådet, ledamot och
ersättare, Gotlands Teaterförening, ersättare, samt Föreningen
Gotlands Fornvänner, ny ersättare
- Kenth Ahls (v) avsägelse 2000 09 29
- Riitta Nilssons (m) avsägelse 2000 09 30
- Maria Lindströms (c) avsägelse 2000 10 23
- Gabor Laszlos (c) avsägelse, 2000 10 23

- Sven-Olof Lindgrens (s) avsägelse 2000 08 30
- Jörgen Strömbergs (m) avsägelse 2000 12 03
- Ann Enströms (mp) avsägelse 2000 12 05

Kommunfullmäktige hade att förrätta följande fyllnadsval:
Ny ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m 2002 års utgång efter
Kenth Ahl (v) och Maria Lindström (c).
Nya ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t o m 2002 års utgång efter Riitta
Nilsson (m) och Göte Porselius (s). (Porselius har tidigare utsetts till ledamot)
Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 2002 års utgång efter Ann
Enström (mp).
Ny ersättare i valnämnden t o m 2002 års utgång efter Jörgen Strömberg (m).
Ny ledamot och nya ersättare i miljörådet t o m 2002 års utgång efter Riitta
Nilsson (m) och Staffan Landin (s). (Landin har tidigare erhållit befrielse).
Ny ersättare i styrelsen för Gotlands Teaterförening t o m2001 års utgång efter
Riitta Nilsson (m).
Ny ersättare i styrelsen för Gotlands Fornvänner t o m 2001 års utgång efter SvenOlof Lindgren (s).
Kommunfullmäktiges beslut
x Kenth Ahl (v), Maria Lindström (c), Riitta Nilsson (m) och Sven-Olof
Lindgren (s), Jörgen Strömberg (m) och Ann Enström (mp) befrias från sina
uppdrag.
x Nya ledamöter och ersättare i ovannämnda nämnder/styrelse framgår av
förteckning som bifogas detta protokoll.
x Utseende av ny ersättare i valnämnden bordläggs till nästa sammanträde.
Expedieras: Kent Ahl, Maria Lindström, Riitta Nilsson, Göte Porselius, Sven-Olof Lindgren,
Jörgen Strömberg, Ann Enström, Samtliga valda, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och
fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Valnämnden, Miljörådet, Gotlands
Teaterförening och Föreningen Gotlands Fornvänner

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 233

Nyval av ledamöter och ersättare i nämnder samt ledamöter,
ersättare och revisorer i kommunala bolag, stiftelser, föreningar m.m.
fr. o. m. 2001 01 01
- Valberedningens protokoll 2000 11 20

Följande ändringar har vidtagits vid valberedningens sammanträde 2000 11 20:
Revisorer i Stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen
Ett antal stiftelser som förvaltades av kommunstyrelsen har upplösts genom beslut i
kommunstyrelsen. Därför har en ny gruppindelning genomförts. De tidigare nio
grupperna har ersatts med fem grupper med sju stiftelser i varje grupp. Dessutom
har kapitalet i Carl Degermans stiftelse ökat så att den nu överstiger 10 basbelopp.
Stiftelsen blir därvid bokföringsskyldig och en revisor måste därför vara
auktoriserad. Denna stiftelse har därför överförts till gruppen med auktoriserad
revisor (grupp 6).
Samarbetsnämnden för KA 3
Försvarsanläggningen KA 3 har 2000 10 31 lagts ner och med anledning därav
har Samarbetsnämnden för KA 3 upphört.
Kommunfullmäktiges beslut
x Ny gruppindelning betr Stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen godkänns.
Kommunfullmäktiges val
x Valen framgår av förteckning som bifogas detta protokoll.

Expedieras:
Berörda organ och utsedda

Justerande:

Valen bifogas protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 234
Avsägelse
- Jörgen Strömbergs avsägelse 2000 12 03

Jörgen Strömberg (m) har anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
x Jörgen Strömberg (m) befrias från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
x Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för utseende av ny ersättare
kommunfullmäktige.
Expedieras:
Jörgen Strömberg
Länsstyrelsen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 235
Interpellation. Höjda drivmedelspriser
KS 2000/0656 50

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Solveig Artsman (m) om effekterna för Gotlands kommun av de höjda
drivmedelspriserna. Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan. Anförande hölls också av Harriet Lihnell (mp) och Åke
Svensson (s)
Interpellation 2000 10 16

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 236
Interpellation. Nämndernas lokalbehov
KS 2000/0658 29

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Solveig Artsman (m) om resultatet av översynen av nämndernas lokalbehov.
Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 10 16

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 237
Interpellation. Personalpolitik
KS 2000/0782 60

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade interpellation Björn Fransson (mp) om Gotlands kommuns personalpolitik ifråga om
avstängning av personal. Björn Fransson tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2000 11 27

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 238
Interpellation. Produktkalkyler
KS 2000/0771 10

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Nils Ronquist (kd) om huruvida produktkalkyler upprättas inom förvaltningarna.
Nils Ronquist tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 11 27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 239
Interpellation. Etik
KS 2000/0773 10

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Nils Ronquist (kd) om bl.a. huruvida nämnderna diskuterat etiska aspekter på
verksamheten. Nils Ronquist tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan.
Interpellation 2000 11 27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 240
Interpellation. Kollektivtrafik till Almedalsbiblioteket
KS 2000/0781 53

Tekniska nämndens ordförande Ove Nyman (m) besvarade interpellation av
Carina Flodman-Andersson (v) om bl.a. planerna för en ökad kollektivtrafik
efter Almedalsbibliotekets öppnande. Carina Flodman-Andersson tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Torgny
Lihnell (mp), Torsten Gislestam (c), Eva Nypelius (c) och Elias ÖzyurtEldenblom (v).
Interpellation 2000 11 27

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 241

Interpellation. Regionalpolitiska utvecklingsprogrammet
KS 2000/0774 14

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av Åke
Svensson (s) om hur ordföranden arbetar för att hela Gotland ska få samma möjligheter till distansoberoende arbete och för anordnande av gymnasieutbildning i småföretagande. Åke Svensson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anföranden hölls också av Gerty Holmstedt (s).
Interpellation 2000 11 27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 242
Interpellation. Offentlig service
KS 2000/0775 10

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Sonia Landin (s) om den offentliga sektorn som utvecklingsfaktor. Sonia Landin
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också
av Brittis Benzler (v).
Interpellation 2000 11 27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 243
Interpellation. Läsesalong
KS 2000/0779 78

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Torsten Gislestam (c) besvarade interpellation av Jennie Andersson (v) om planerna för en ev. läsesalong på Öster i
samband med flyttningen av biblioteket. Jennie Andersson tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 11 27

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 244

Interpellation. Utveckling av Fårösund
KS 2000/0777 14

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av Leif
Andreasson (s) om "vilka åtgärder kommunstyrelsens ordförande vidtagit för att
snabbt ge möjlighet till utveckling av Fårösund?" Leif Andreasson tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 11 27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 245
Interpellation. Ansvar för kompetenshöjande åtgärder
KS 2000/0776 02

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Per-Erik And (s) om vilket ansvar Gotlands kommun har för att företagen har
tillgång till kompetent arbetskraft. Per-Erik And tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 11 27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 246
Interpellation. Jordfelsbrytare
KS 2000/0783 10

Tekniska nämndens ordförande Ove Nyman (m) besvarade interpellation av Sonja
Ilander (fp) om installation av jordfelsbrytare i äldre byggnader för att minska
riskerna för olyckor. Sonja Ilander tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2000 11 27

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 247
Interpellation. BSE-smittat kött
KS 2000/0778 46

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Bengt Viberg (v) om huruvida den mat som Gotlands kommun serverar är
garanterat fri från BSE. Bengt Viberg tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2000 11 27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 248
Interpellation. Lokaler för konsumentvägledning
KS 2000/0780 15

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Carina Flodman-Andersson (v) om lokaliseringen av konsumentvägledningen, när
biblioteket, där verksamheten nu är inrymd, flyttar. Carina Flodman-Andersson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 11 27

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 249
Taxa för vatten och avlopp (VA-taxan)
KS 2000/0797-34
- Tekniska nämnden 2000 11 22
- Kommunstyrelsen 2000 12 14, § 394

Tekniska nämnden har föreslagit följande ändringar i VA-taxan (taxan för
Gotlands kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) fr.o.m. 1 januari
2001: Avgifterna anges inklusive moms. § 5 ändras för att precisera beräkningen
av anläggningsavgiften för boendeformer som anpassas till studerande och äldre.
Ändringar föreslås också i 13 § 5 och 8 mom, samt 19 § 2 mom.
Kommunfullmäktiges beslut
x Ändringarna godkänns att gälla fr.o.m. 1 januari 2001.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2000 12 18

Kf § 250
Enkla frågor
x Wera Svensson (s) fick tillstånd att ställa en enkel fråga om kommunstyrelsens

ordförandes inställning till anordnande av folkomröstning. Frågan besvarades
av kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 251
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

Jörgen Strömberg (m)
Marknadsföring av Gotland

KS 2000/0842
2000 12 18

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 252
Interpellationer; nya
x

Roy Hansson (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om införande av maxtaxa i barnomsorgen.
(Dnr KS 2000/0843 88)

x

Ulla Hammarhjelm (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande
Hans Klintbom (c) ställa interpellation om rese- och transportverksamheten.
(Dnr KS 2000/0844 53)

x

Lilian Virgin (s) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om oljeutsläpp i Östersjön.
(Dnr KS 2000/0845 42)

x

Harriet Lihnell (mp) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om heldagsskolor.
(Dnr KS 2000/086 60)

Kommunfullmäktiges beslut
x Interpellationerna ska besvaras till nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning nr 1 § 221
Ärende: Konkurrensprogrammet. Planer för konkurrensutsättning
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: För kommunstyrelsens förslag
NEJ: För Åke Svenssons (s) yrkande
Följande röstade nej:
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
Bengt Olsson (s)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Anders Björklund (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Jessica Cederblad (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Per-Erik And (s)
Daicy Larsson (s)
Wera Svensson (s)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Harriet Lihnell (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Jennie Andersson (v)
Björn Fransson (mp)
Hans-Åke Norrby (mp)
Carina Lindberg (v)
Barbro Tillander (v)
Jan-Erik Eriksson (v)
Leif Dahlby (s)

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (m)
Lars Thomsson (c)
Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c)
Staffan Bergwall (m)
Ove Nyman (m)
Barbro Ronsten (c)
Curt Broberg (c)
Arne Ohlsson (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
Torsten Gislestam (c)
Ursula Jacobsson (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Eric Carlsson (c)
Inger Samuelsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Eva Gahnström (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Barbro Öncel (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Rut Smeds (kd), (f.d. Åkerberg)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)
Inger Harlevi (m), ordförande
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PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning nr 2 § 221
Ärende: Konkurrensprogrammet. Planer för konkurrensutsättning
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: För kommunstyrelsens förslag
NEJ: För Brittis Benzlers (v) yrkande
Följande röstade nej:
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
Bengt Olsson (s)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Anders Björklund (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Jessica Cederblad (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Per-Erik And (s)
Daicy Larsson (s)
Wera Svensson (s)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Harriet Lihnell (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Jennie Andersson (v)
Björn Fransson (mp)
Hans-Åke Norrby (mp)
Carina Lindberg (v)
Barbro Tillander (v)
Jan-Erik Eriksson (v)
Leif Dahlby (s)

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (m)
Lars Thomsson (c)
Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c)
Staffan Bergwall (m)
Ove Nyman (m)
Barbro Ronsten (c)
Curt Broberg (c)
Arne Ohlsson (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
Torsten Gislestam (c)
Ursula Jacobsson (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Eric Carlsson (c)
Inger Samuelsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Eva Gahnström (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Barbro Öncel (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Rut Smeds (kd), (f.d. Åkerberg)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)
Inger Harlevi (m), ordförande

292

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning nr 3 § 221
Ärende: Konkurrensprogrammet. Planer för konkurrensutsättning
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: För kommunstyrelsens förslag
NEJ: För Åke Svenssons (s) yrkande
Följande röstade nej:
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
Bengt Olsson (s)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Anders Björklund (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Jessica Cederblad (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Per-Erik And (s)
Daicy Larsson (s)
Wera Svensson (s)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Harriet Lihnell (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Jennie Andersson (v)
Björn Fransson (mp)
Hans-Åke Norrby (mp)
Carina Lindberg (v)
Barbro Tillander (v)
Jan-Erik Eriksson (v)
Leif Dahlby (s)

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (m)
Lars Thomsson (c)
Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c)
Staffan Bergwall (m)
Ove Nyman (m)
Barbro Ronsten (c)
Curt Broberg (c)
Arne Ohlsson (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
Torsten Gislestam (c)
Ursula Jacobsson (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Eric Carlsson (c)
Inger Samuelsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Eva Gahnström (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Barbro Öncel (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Rut Smeds (kd), (f.d. Åkerberg)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)
Inger Harlevi (m), ordförande
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PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning § 222
Ärende: Höjning av tandvårdstaxan
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: För kommunstyrelsens förslag
NEJ: För Leif Dahlbys (s) yrkande
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
Bengt Olsson (s)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Anders Björklund (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Jessica Cederblad (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Per-Erik And (s)
Daicy Larsson (s)
Wera Svensson (s)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Barbro Tillander (v)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Harriet Lihnell (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Björn Fransson (mp)
Hans-Åke Norrby (mp)
Carina Lindberg (v)
Carina Flodman-Andersson (v)
Leif Dahlby (s)

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (m)
Lars Thomsson (c)
Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c)
Staffan Bergwall (m)
Ove Nyman (m)
Barbro Ronsten (c)
Stefan Nypelius (c)
Arne Ohlsson (c)
Margareta Benneck (m)
Jörgen Strömberg (m)
Torsten Gislestam (c)
Ursula Jacobsson (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Eric Carlsson (c)
Inger Samuelsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Göthe Malmros (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Eva Gahnström (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Sonja Ilander (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Pauli Eile (gp)
Rut Smeds (kd), (f.d. Åkerberg)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)
Inger Harlevi (m), ordförande

Följande röstade nej:
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REGLEMENTE
För GOTLANDS LÄNS FOLKHÖGSKOLA, Hemse
(Fastställt av kommunfullmäktige 1996 09 16. Ändrad av kommunfullmäktige
2000 12 18)
ALLMÄN INRIKTNING
§1
Huvudman för Gotlands läns folkhögskola är Gotlands kommun. Kommunen
fastställer riktlinjerna för skolans verksamhet. Kommunen svarar dessutom för de
kostnader för skolan som inte täcks av statsbidrag eller andra medel.
Kommunfullmäktige utser styrelsen för folkhögskolan. Styrelsen består av sammanlagt 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
§2
Skolan skall möjliggöra folkhögskolestudier i internat- och externatform.
Verksamheten skall vara inriktad mot vuxna korttidsutbildades behov av långa
allmänna kurser med ett brett ämnesutbud, mot utbildningar på speciallinjer med
bl.a. estetisk inriktning samt mot kurser inom olika ämnesområden med anknytning till folkbildningens traditioner.
Förutom kurser i egen regi skall folkhögskolan kunna anordna kurser i
samverkan med folkrörelser, bildningsorganisationer och kommunala
förvaltningar. Dessutom skall skolan kunna genomföra uppdragsutbildningar
inom sina kompetensområden.
§3
Folkhögskolans arbetsår omfattar 1 juli - 30 juni.
STYRELSENS UPPDRAG
§4
Styrelsen har det omedelbara ansvaret för driften av folkhögskolan och förvaltningen av skolans tillgångar.
Folkhögskolestyrelsen skall:


se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreskrifter i lag eller
förordning, de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt
bestämmelser i detta reglemente



regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret



noga följa skolans verksamhet och ledamöterna bör genom personliga besök
på skolan bilda sig en uppfattning om behov och utvecklingstendenser



sammanträffa med studerande och personal minst en gång per arbetsår.
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Därvid åligger det folkhögskolestyrelsen särskilt att:


ansvara för att verksamheten regelbundet utvärderas



ansvara för skolans ekonomi och till kommunfullmäktige avge förslag till
budget



se till att skolan förfogar över lämpliga administrations-, och undervisningsoch fritidslokaler samt ett bibliotek med ett brett urval av olika slags litteratur



besluta om vilka slag av kurser skolan skall genomföra



besluta ifall omdömen om de studerandes förmåga att bedriva studier skall
avges, och om så skall ske, för vilka kurser



svara för att studie- och yrkesorientering ordnas vid skolan



avge verksamhetsberättelse



verka för att den anställda personalen genom fortbildning och andra åtgärder
ges tillfälle till personlig utveckling samt utveckling av den egna kompetensen



i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
har överlämnat till styrelsen

ÖVRIGA UPPGIFTER
§5
Folkhögskolestyrelsen är arkivansvarig enligt lag och särskilt arkivreglemente.
Folkhögskolestyrelsen är även registeransvarig för de personregister man för i sin
verksamhet och förfogar över.
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
§6
Styrelsen för folkhögskolan består av sju ordinarie ledamöter och sju 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.
Ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.
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.
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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.
INKALLANDE AV ERSÄTTARE
§9
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till anställd personal på folkhögskolans expedition 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 vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde
eller i en del av en sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
SAMMANTRÄDEN
§ 11
Folkhögskolestyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer,
dock minst tre gånger per år.
§ 12
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelse skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt
annan förtroendevald eller övriga som får närvara vid sammanträdet senast fem
dagar före sammanträdesdagen .
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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 vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall
den till åldern äldste ledamoten göra detta.
§ 13
Skolans rektor skall vara föredragande i styrelse och har rätt att delta i
överläggningarna.
Rätt att närvara vid styrelsens sammanträden och delta i överläggningarna har
rektor, skolans ekonomiansvarige och internatföreståndare, samt en studeranderepresentant som utses av elevkåren. (I överensstämmelse med kommunallagens
regler kan dessutom fackliga representanter delta i sammanträdena.)
JUSTERING AV PROTOKOLL
§ 14
Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Folkhögskolestyrelsen 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 fastställts för justeringen av
protokollet.
DELGIVNING
§ 16
Delgivning med folkhögskolestyrelsen sker med ordföranden, rektor eller annan
anställd som styrelsen bestämmer.
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR
§ 17
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av folkhögskolestyrelsen
skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne vice ordföranden
och kontrasigneras av rektor eller annan anställd som styrelsen bestämmer.
I övrigt bestämmer folkhögskolestyrelsen vem som skall underteckna handlingar.
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UTSKOTT
§ 18
Inom styrelsen skall finnas ett arbetsutskott. Rektor är föredragande med rätt att
delta i överläggningarna.
Folkhögskolestyrelsens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av folkhögskolestyrelsen vid valet
bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt
val, skall fyllnadsval snarast förrättas.
§ 19
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden
hålls när ordföranden anser att det behövs eller när minst 1/3 av ledamöterna
begär det. Utskottet får handlägga ärenden när mer än hälften av ledamöterna är
närvarande.
Vad som i detta reglemente stadgas i §§ 12 - 15 skall i tillämpliga delar gälla för
utskottet.
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut och protokollsregler gäller vad
som föreskrivs för nämnd i kommunallagen.
§ 20
De ärenden som skall avgöras av folkhögskolestyrelsen i dess helhet skall
beredas av utskottet om beredning behövs.
Ordföranden eller rektor överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.
UPPLYSNINGAR
§ 21
Från kommunstyrelsen, kommunens olika nämnder, styrelser, beredningar och
tjänstemän får folkhögskolestyrelsen 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.
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ORDFÖRANDE
§ 22
Det åligger folkhögskolestyrelsens 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 folkhögskolestyrelsen och övriga nämnder



företräda folkhögskolestyrelsen med rätt att sätta annan i sitt ställe vid överläggning med myndighet, företag och enskilda

REKTOR
§ 23
Folkhögskolestyrelsen fastställer instruktion för rektor i erforderlig omfattning.
LÄRARRÅD
§ 24
Lärarrådet skall vara ett forum för pedagogisk debatt med inriktning mot långsiktig pedagogisk planering samt ett organ för samordning och information mellan
olika linjer och kurser.
På lärarrådet ankommer dessutom att avge studieomdömen för studerande i den
omfattning styrelsen fastställt:


avge behörighetsbeslut för studerande



yttra sig över förslag till reglemente



yttra sig över varning till studerande



yttra sig över förvisning av studerande



vara rådgivande vid planeringen av kurstyper och kurser för kommande verksamhetsår



behandla de frågor som styrelsen och rektor hänvisar till lärarrådet
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§ 25
Lärarrådet består av rektor, lärare och internatföreståndare. Lärare med minst
halvtidstjänstgöring (gäller även timanställda) har skyldighet att närvara.
Rektor och internatföreståndare samt lärare med minst 8 veckotimmars
tjänstgöring har rösträtt, övriga lärare har närvarorätt och yttranderätt. Lärare
som är anställd endast vid kortkurs äger inte rätt att delta i beslut om annan
kurs än den i vilken han/hon tjänstgör.

De studerande företräds i lärarrådet med en representant, utsedd av elevkåren och
kansliet med en representant, utsedd av kanslipersonalen.
Vid behandling av fråga som rör enskild person äger studeranderepresentanten
inte rätt att närvara.
Mandattiden för studerande- och personalrepresentanterna i lärarrådet omfattar
för studerande kurstid, för personal ett arbetsår.
§ 26
Ordföranden får kalla anställd på skolan eller en särskild sakkunnig att närvara
vid sammanträdena för att lämna upplysningar.
§ 27
Arbetsordning för lärarrådet fastställs av lärarrådet och skall uppta följande punkter:


procedur för val av ordförande och vice ordförande



uppgift om hur ofta lärarrådet skall sammanträda



uppgift om på vilket sätt kallelse till sammanträde sker och hur långt i förväg
sådan skall gå ut



uppgift om under vilka förutsättningar lärarrådet är beslutsmässigt



uppgift om hur protokollföring vid sammanträden skall ske och hur
protokollen skall justeras



uppgift om vilka lärare som skall delta i sammanträde då studieomdöme sätts



delegering av arbetsuppgifter

LINJERÅD
§28
De olika linjeråden skall inom fastställda ramar organisera den egna linjens verksamhet och gemensamma planering.
På respektive linjeråd ankommer att:


föreslå timplaner för verksamheten fastställa elevernas studieplaner



överlägga om de studerande och deras förhållanden



vara ett forum för pedagogiska diskussioner



behandla de frågor som styrelsen, rektor eller lärarrådet hänvisar till linjerådet.
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§ 29
Linjerådet består av linjeledaren och samtliga lärare verksamma på linjen. Lärare
med minst halvtidstjänstgöring (gäller även timanställda) har skyldighet att
närvara vid linjens sammanträden. Samtliga lärare med minst 8 veckotimmars
tjänstgöring har rösträtt.
De studerande företräds med en representant, utsedd av elevkåren.
Vid behandling av fråga som rör enskild person äger studeranderepresentanten
inte rätt att närvara.
§ 30
Linjeledaren får kalla anställd på skolan eller en särskild sakkunnig att närvara
vid sammanträdena for att lämna upplysningar.
§ 31
Arbetsordning för de olika linjeråden fastställs av respektive linjeråd och skall
uppta följande punkter:


procedur för val av ordförande



uppgift om hur ofta linjerådet skall sammanträda



uppgift om på vilket sätt kallelse till sammanträde sker och hur långt i förväg
sådan skall gå ut



uppgift om under vilka förutsättningar linjerådet är beslutsmässigt



uppgift om hur protokollföring vid sammanträden skall ske och hur
protokollen skall justeras och förvaras



delegering av arbetsuppgifter

§ 32
Rektor fastställer instruktion för linjeledare i erforderlig omfattning.
KURSRÅD
§ 33
Kursrådet har till uppgift att vara ett samrådsorgan för elever och anställda på
skolan.
Det ankommer på kursrådet att:


handha och planera gemensamma aktiviteter såsom temadagar, föreläsningar,
internatfrågor och fritidsaktiviteter.



behandla de frågor som styrelse, rektor, lärarråd eller linjeråd hänvisar till
kursrådet

Kursrådet kan tillsätta olika kommittéer.
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§ 34
Kursrådet består av rektor, internatföreståndare, två lärarrepresentanter, två representanter för övrig personal (varav en skall utses inom gruppen ekonomipersonal)
samt en studerande från varje klass/linje på skolan.
Lärarrådet utser lärarrepresentanterna och övrig personal utser personalrepresentanterna. För var och en utses ersättare.
Representanterna till kursrådet skall vara valda senast tre veckor efter kursens
början. Rektor kallar kursrådet till sammanträde senast fyra veckor efter kursens
början.
§ 35
Arbetsordning för kursrådet fastställs av kursrådet och skall uppta följande punkter:


procedur för val av ordförande, vice ordförande och sekreterare



uppgift om hur ofta kursrådet skall sammanträda



uppgift om på vilket sätt kallelse till sammanträde sker och hur långt i förväg
sådan skall gå ut



uppgift om hur protokollen skall förvaras



delegering av arbetsuppgifter

ÖVRIGT
§ 36
I övrigt gäller vad i 6 och 7 kap kommunallagen är föreskrivet om nämnder.

PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning § 229
Ärende: Folkomröstning om vindkraftutbyggnad på södra Gotland
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: För kommunstyrelsens förslag
NEJ: För Bror Lindahls (fp) yrkande

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (m)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Lars Thomsson (c)
Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c)
Staffan Bergwall (m)
Ove Nyman (m)
Claes-Göran Nilsson (s)
Bengt Olsson (s)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Barbro Ronsten (c)
Stefan Nypelius (c)
Arne Ohlsson (c)
Margareta Benneck (m)
Jörgen Strömberg (m)
Anders Björklund (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Torsten Gislestam (c)
Ursula Jacobsson (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Jessica Cederblad (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Per-Erik And (s)
Daicy Larsson (s)
Wera Svensson (s)
Eric Carlsson (c)
Inger Samuelsson (c)

Per-Anders Croon (m)
Göthe Malmros (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Barbro Tillander (v)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Christer Mattsson (c)
Eva Gahnström (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Harriet Lihnell (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Sven Larsson (gp)
Pauli Eile (gp)
Rut Smeds (kd), (f.d. Åkerberg)
Björn Fransson (mp)
Hans-Åke Norrby (mp)
Carina Lindberg (v)
Carina Flodman-Andersson (v)
Jennie Andersson (v)
Leif Dahlby (s)
Inger Harlevi (m), ordförande

Följande röstade nej:
Nils Ronquist (kd)
Sonja Ilander (fp)
Bror Lindahl (fp)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)
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PROTOKOLL
2000 12 18

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning § 230
Ärende: Upphävande av översiktplan för vindraft på södra Gotland
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: För att ärendet skall avgöras idag
NEJ: För att ärendet skall återremitteras
Per-Anders Croon (m)
Göthe Malmros (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Barbro Tillander (v)
Curt Redner (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Eva Gahnström (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Harriet Lihnell (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Sven Larsson (gp)
Pauli Eile (gp)
Rut Smeds (kd), (f.d. Åkerberg)
Björn Fransson (mp)
Hans-Åke Norrby (mp)
Carina Lindberg (v)
Carina Flodman-Andersson (v)
Jennie Andersson (v)
Leif Dahlby (s)
Inger Harlevi (m), ordförande

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (m)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Lars Thomsson (c)
Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c)
Staffan Bergwall (m)
Ove Nyman (m)
Claes-Göran Nilsson (s)
Bengt Olsson (s)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Barbro Ronsten (c)
Stefan Nypelius (c)
Arne Ohlsson (c)
Margareta Benneck (m)
Jörgen Strömberg (m)
Anders Björklund (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Torsten Gislestam (c)
Ursula Jacobsson (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Jessica Cederblad (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Per-Erik And (s)
Daicy Larsson (s)
Wera Svensson (s)
Eric Carlsson (c)
Christer Mattsson (c)

Följande röstade nej:
Sonja Ilander (fp)
Bror Lindahl (fp)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)
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INTERPELLATIONSSVAR
2000-12-18
Interpellationssvar ang höga drivmedelspriser
Ledamoten Solveig Artsman (m) har i en interpellation till mig ställt frågan om
hur de höga drivmedelspriserna kommer att drabba kommunen.
Svar:
Gotlands kommun upphandlar årligen ett stort antal tjänster som direkt eller
indirekt påverkas av höjda drivmedelspriser. Den årliga inköpssumman av sådana
tjänster uppgår till minst 112 miljoner kronor.
I upphandlingarna och avtalen finns det indexklausuler som reglerar hur bland
annat ökade kostnader skall regleras. I de olika index som används är dock
drivmedelspriserna bara en liten del av index. Här kan nämnas att av bussindex så
utgör endast ca 14% av index kompensation för drivmedelspriserna. Denna andel
varierar dock från tid till annan beroende på vilka kostnadskomponenter som
drabbas av kostnadsökningar. Att direkt räkna upp årskostnaden med index ger
därför inte de rätta värdena.
Att ge ett fullständigt svar i kronor är därför svårt eller i klartext näst intill
omöjligt. Men en grov beräkning pekar på att årets direkta prishöjningar uppgår
till minst 5 miljoner kronor. För bensin är prishöjningen sedan januari 12% och
för diesel 26%. Bara dessa prishöjningar ger en kostnadsökning för kommunens
egna fordon på 2 miljoner kronor. De prishöjningar som drabbat flygbiljetterna i
höst kan hänföras till ökade drivmedelskostnader och uppgår på årsbasis till 1,3
miljoner kronor vid en prishöjning på 200 kronor/biljett.
Vid beräkningen av nämndernas budgetramar har kostnaderna för material och
tjänster (där drivmedel ingår) räknats upp med 1% år 2000 och 2% år 2001 för att
kompensera för prisutvecklingen. Några centralt upptagna reserver för ytterligare
priskompensation finns inte. Således gäller i princip att verksamheten ska rymmas
inom ramen för resp nämnd och att kommunens regler för styrning och kontroll
ska tillämpas (Bilaga 2 i Budget 2000 och flerårsplan 2000-2004).
Om den höga prisnivån för drivmedel blir bestående eller ökar kan eventuell
budgetjustering behandlas vid beredningen av 2002 års budget.
Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2000-12-18
Interpellation om översyn av nämndernas lokalbehov
Ledamoten Solveig Artsman (m) har i en interpellation till mig ställt följande
frågor:
”Enligt beslut från 1999 ska nämnderna se över sina respektive lokalbehov och
försöka minska dem med 10 %.
x Hur har det gått med översynen?
x Med hur mycket har man lyckats minska kommunens lokalbehov?”
Svar:
Vid förfrågan till förvaltningarna uppger alla utom två (VBC och GNVF) att en
lokalöversyn genomförts enligt KS beslut 1999-02-18, § 67. VBC hänvisar till att
man har ett självständigt ansvar för skötseln av sina lokaler och att pågående
utredningar kan komma att påverka behovet av lokaler. GNVF hänvisar till att
lokalbehovet setts över i samband med omförhandlingar av internhyresöverenskommelserna 1997-98.
Endast fyra förvaltningar anger att lokalytorna kunnat minskas och i de fall
besparingar redovisas är dessa av liten omfattning. De flesta svaren tyder på att
behovet av lokaler, särskilt inom vården, fortsatt att öka.
Svaren tyder på att det finns anledning att fortsätta arbetet med uppföljning av
lokalkostnaderna och att minska lokalytorna för att uppnå ett effektivare
lokalutnyttjande.
I bilaga redovisas en sammanställning över förvaltningarnas svar.
Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

Bilaga
Översyn av nämndernas lokalbehov

Nämnd

Fråga
1
Översyn

LK

kontinuerligt nej

ingen

KSK

ja

ja -13%

-250

RT

ja

nej

ingen

TF

ja

ja

I samb med organisationsöversyn ingen
förändr
ej ek bedömn Samordnar lokaler med bl a ADB och RUE

BN

ja

nej

ingen

KFN

ja

ja

-350

MHN

ja

nej

ingen

BUF

Ja

Nej

ingen

FHS

kontinuerligt nej

ingen

Fr o m 2001 beräknas besparingar enl
skolorganisationsutredningen (Om denna
antas)
Behov lika stora

VBC

x

x

x

Självständigt ansvar, trend mindre enheter

VVN

ja

GSVN

ja

i viss mån ej ek bedömn Anpassas efter verksamheter, ex
utlokalisering inom handikappoms och
nybyggn äldreboende
nej
ingen
Ökad volym, ökad service

GNVN

nej

nej

ingen

Omförhandlat 97-98, ökade ytor

HSVN

kontinuerligt nej

ingen

Avvaktar organisationsöversyn, utökade
behov hos bl a dialys, hudvård, ledning och
expedition

2
3
Minskats Besparing
(tkr)

Kommentar
Ökat behov, ändamålsenl lokaler, ökning 200
tkr. Lövsta självst ansvar, nära 100% uthyrda
lokaler

Ev utökade behov p g a nyanställning

Fråga
1. Har lokalöversyn enl KS beslut genomförts?
2. Har lokalytorna kunnat minskas?
3. Hur stora besparingar bedöms ha gjorts per år i nämndens lokalkostnader
1999-2000?
KS Beslut 1999-02-18 § 67
"Samtliga nämnder får i uppdrag att under 1999 utföra en total lokalöversyn med inriktningen
att verksamheternas lokalyta kan minskas."

INTERPELLATIONSSVAR
2000-12-18
Interpellation om vissa personalpolitiska frågor
Ledamoten Björn Fransson (mp) har i en interpellation till mig ställt ett antal
frågor med anledning av avstängning av en lärare vid Södervärnskolan.
Mitt svar:
Frågeställningarna kan bara behandlas på ett generellt plan. Det enskilda ärendet
kan inte diskuteras i kommunfullmäktige.
Svar på frågorna:
Fråga 1. "Är reglerna så utformade, att kommunen genom vidtagna åtgärder,
redan på förhand kan avge fällande dom över sina anställda?"
De regler som gäller är centrala kollektivavtal, AB 98, se fotnot. Avstängning
med eller utan lön är en temporär åtgärd och inte en bestraffning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram och även fackligt samverkat nya
”Rutiner vid händelser av övergrepp riktat mot barn/elever” som stöd för berörda
i liknande situationer.
Fråga 2. "Vilka åtgärder avser du i så fall att vidta för att ändra på dessa inhumana
och orättvisa regler, som både ekonomiskt och psykologiskt inverkar på den anställdes
familj och på den anställde själv?"

Reglerna i AB98 är centrala avtal. Dessa måste således ändras genom centrala
förhandlingar. Kommunen kommer snarast att se över den lokala policyn för
tillämpningen av regelsystemet.
Fråga 3. "Hur ser du principiellt på sådana här situationer i skolan? När och på
vilket sätt har lärare eller annan skolpersonal rätt att ingripa i situationer, där
mobbning, trakasserier mot elever och personal, pennalism, vandalisering och
annat förekommer?"
Jag ser allvarligt på alla former av våld och trakasserier. Jag inser emellertid att
olika förhållanden inom skolan ( t ex arbetsmiljön ) och i samhället utanför ständigt ökar riskerna. Denna utveckling måste hela ”vuxensamhället” känna ansvar
för och tillsammans åtgärda genom förebyggande insatser. Utifrån tidigare domar
finns viss vägledning för de anställdas rätt att ingripa ”fysiskt” (dock aldrig i bestraffande syfte!)
… Det praktiska förverkligandet av skolhuvudmännens - kommunernas – ansvar
för att eleverna får den ordnade och trygga skolmiljö de har rätt till ankommer på
skolledning, lärare och övrig personal vid skolorna I lärarnas yrkesroll ligger
uppgiften att ha tillsyn under över eleverna och se till att det råder lugn och ordning under skoldagen och också att fostra eleverna i enlighet med skolans mål.
Det kan diskuteras om det inte däri också ligger en skyldighet att själv ingripa fysiskt, om ordningen är störd… (SÖ:s s k ”servicematerial”)

I situationer när bråk, slagsmål och skadegörelse måste hejdas kan den som ingriper stödja sig på de allmänna reglerna om nödvärnsrätt som gäller för alla i
samhället, dvs viss rätt att använda fysiskt tvång för att avvärja angrepp. Vanliga
är de många tillfällen då skolpersonal, för att upprätthålla ordningen, behöver ta
tag i en elev, t ex med ett grepp föra denna åt sidan eller föra denna med sig. För
dessa fall finns ingen allmän reglering, men vissa domslut kan ge vägledning.
… En lärare bör, om det är nödvändigt, kunna få använda ett visst mått av tvång
mot en elev i sin tillsynsfunktion. Som ett mått på omfattningen av det tvång som
kan accepteras hänvisar HD till ”lindrigare förfaringssätt”, som i och för sig kan
betecknas som våld enligt brottsbeskrivningarna för ”ofredande” och ”olaga
tvång”. Det rör sig i dessa fall om en sådan påverkan att man övervinner ett motstånd (olaga tvång) eller att man tar i en annan person (”handgripligen antastar”
inom brottet ofredande)… (SÖ:s s k ”servicematerial”)

Eva Nypelius
barn- och utbildningsnämndens ordförande

Fotnot

AB98 § 9
Mom 1:
Arbetstagare kan på grund av förseelse tillfälligt tas ur arbete av arbetsgivaren. För denna
tid ska arbetstagaren avstå samtliga avlöningsförmåner, om inte arbetsgivaren av
särskilda skäl medger att viss del av lönen för behållas.
Mom 2:
Är arbetstagaren på sannolika skäl misstänkt för eller bevisligen skyldig till svårare fel
eller försummelse i arbetet, brott som kan medföra fängelse eller svårare förseelse utom
anställningen, har arbetsgivaren rätt att i avvaktan på att ärendet avgörs avstänga
arbetstagaren från arbete.
Avstängning får ske för högst 30 kalenderdagar i sänder. Har utredningen om förseelse
upptagits av polis- eller åklagarmyndighet, gäller dock avstängningen intill dess beslut i
åtalsfrågan eller domen vunnit laga kraft.
Mom 3:
Under avstängning enligt mom 2 skall arbetstagaren avstå samtliga avlöningsförmåner,
om inte arbetsgivaren av särskilda skäl (min understrykning) medger att viss del av lönen
får behållas.
Om avstängning inte åtföljs av annan disciplinär åtgärd än varning eller, om åtal väckts
och arbetstagaren frikänns eller åtalet läggs ned ska arbetstagaren få innehållna
löneförmåner med avdrag för den arbetsinkomst som arbetstagaren eventuellt har
förvärvat under avstängningstiden.

INTERPELLATIONSSVAR
2000-12-18

Interpellation om produktkalkyler i förvaltningarna
Ledamoten Nils Ronquist (kd) har i en interpellation till mig ställt frågan om
förvaltningarna gör produktkalkyler och i så fall på vilken detaljeringsnivå.
Mitt svar är:
Kommunens verksamhet bedrivs dels i s.k. kostnadsenheter, dels i resultatenheter.
I kostnadsenheterna är verksamheten till helt eller övervägande del finansierad av
skattemedel. Resultatenheterna finansierar sin verksamhet genom intäkter, som
köparna av tjänsterna erlägger för erhållna tjänster.
Jag delar interpellantens syn att det i många fall är angeläget att kalkyler görs vid
sidan av redovisningssystemet för att ta fram kostnaden för en viss verksamhet
eller produkt. Kommunens verksamhet består i huvudsak av tjänsteproduktion och
till en mindre del av myndighetsutövning.
Ett uttryck för det ökade intresset för kalkyler avseende kostnaden för olika
kommunala tjänster är Landstingsförbundets KPP-projekt. KPP står för Kostnad
Per Patient och är den sammanfattande beteckningen på de metoder och system
som behövs för att de åtgärder som utförs i vården, kostnaden för dessa samt
sjukvårdens totala kostnad skall kunna redovisas för varje enskild vårdkontakt.
Avsikten är att KPP-projektet skall medverka till att möjligheterna till jämförelse
och analys av hälso- och sjukvårdens kostnader och verksamhet förbättras. I
Gotlands kommun befinner sig detta projekt ännu på ett förberedande stadium.
För en resultatenhet är det viktigt att veta vad en tjänst kostar eftersom självkostnaden ligger till grund för prissättningen av tjänsten. I skriften ”Regler för resultatenheter” (mars 1997), som utgetts av konsult- och servicekontoret redovisas
bl.a. principer för de kostnader som skall ingå i en självkostnadskalkyl. För
exempelvis VA-verksamheten och renhållningen finns taxor, som omfattar flera
olika avgifter. Till grund för avgiftssättningen finns kalkyler som bygger på kostnaderna för resp. tjänst.
När det gäller den verksamhet som bedrivs i kostnadsenheter finns det utrymme
för förbättringar vad avser kalkyleringen av kostnaden. Även för dessa verksamheter är det angeläget att s k prislappar tas fram för olika tjänster även om tjänsten
är skattefinansierad. På detta sätt kan ett ökat kostnadsmedvetande fås och
förhoppningsvis en effektivare kommunal verksamhet.
Efter vad jag inhämtat kommer konsult- och servicekontoret även fortsättningsvis
bevaka dessa frågor t.ex. genom att initiera en diskussion om kalkylering av
kommunala tjänster vid en kommande ekonomidag.
Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2000-12-07
Interpellation angående etik
Nils Ronquist (kd) har i interpellation till mig ställt följande frågor om etik:


"Har respektive nämnd diskuterat etik när det gäller åldringsvård, sjukvård,
handikappfrågor, miljöfrågor, byggnadslovsfrågor, brandbekämpning,
ambulanstjänster etc?



Har nämnderna diskuterat att i samband med kvalitetsfrågorna också ta
med etikfrågorna?"

Av interpellationen framgår att frågorna ställts mot bakgrund av att Gotlands
kommun ska konkurrensutsätta vissa verksamheter och interpellanten vill
uppmärksamma nämnderna på att det finns en risk för att effektiviteten kommer
att dominera över etiken.
Interpellation var ursprungligen ställd till ordförandena i samtliga nämnder. Kommunfullmäktige har emellertid beslutat att interpellationen ska ställas till
kommunstyrelsens ordförande.
Mitt svar:
Jag kan inte exakt redogöra för vilka diskussioner om etik som förs inom kommunens alla nämnder och förvaltningar men jag vill lämna följande svar på
interpellationen.
Inom vård- och omsorgsområdet är självfallet etiska frågeställningar ständigt aktuella. Inom vården finns dessutom en av riksdagen fastställd etisk plattform
som man kan säga är etiska principer som ska ligga till grund för prioriteringar
i vården. Dessa principer är rangordnade: först människovärdesprincipen (alla
människors lika värde), därefter behovs- och solidaritetsprincipen (resurser
prioriteras till områden där behoven är störst) och slutligen kostnadseffektivitetsprincipen (vid val mellan olika åtgärder bör man eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa eller livskvalitet).
Eftersom behovs- och solidaritetsprincipen är överordnad kostnadseffektivitetsprincipen ska t ex svåra sjukdomar gå före lindrigare, även om vård av svåra
tillstånd kostar väsentligt mycket mer. Förutom dessa etiska principer har
riksdagen också fastställt fyra breda prioriteringsgrupper som ska ses som
riktlinjer som kan vara till vägledning i prioriteringsarbetet.
I den praktiska tillämpningen handlar det om att politiker har tillräcklig insikt,
vilja och förmåga att tillämpa dessa etiska principer. För klinikledningar eller
motsvarande krävs tillräckliga kunskaper, intresse, men också ledarförmåga att
förverkliga och följa upp dessa i den praktiska verkligheten.

Jag anser att de etiska principer som gäller inom sjukvården också kan vara vägledande inom hela välfärden. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär ju att man
i första hand satsar på de grupper som man bedömer har störst behov vid en samlad överblick av välfärdssamhällets tjänster.
Det finns inga enkla svar på dessa komplexa frågeställningar och värderingar som
samhället har att hantera. Det är emellertid min bestämda uppfattning att nämnderna inför konkurrensutsättning måste göra etiska bedömningar. Av anbudsunderlag måste framgå vilka krav som ställs på utföraren och då även krav som ska
garantera kvalitet och etik.
Sedan 1994 gäller att alla nämnder ska utarbeta kvalitetsmål för sina verksamhetsområden och varje förvaltning ska på ett organiserat sätt tillse att kvalitet säkras och utvecklas. När en verksamhet konkurrensutsätts minskar kommunens roll
som producent och utförare men kommunens roll som finansiär förändras inte.
Inte heller kommunens ansvar inför medborgare och avnämare av tjänsterna.
Kommunen är alltså ansvarig gentemot medborgarna för tjänsterna också efter det
att verksamheten drivs av alternativa utförare. Därmed måste kommunen också
följa upp verksamheten och kunna kvalitetssäkra de tjänster den finansierar fast
den inte längre utövar ett direkt inflytande över verksamheten. Kommunstyrelsen
har alldeles nyligen fasställt övergripande system för kvalitetsbedömning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som bygger på ett antal gemensamma
värderingar och samverkande aktiviteter som grund för att möjliggöra resultat av
hög kvalitet. Systemet belyser i någon mån även hur normbildande och etiska
mönster för kvalitetsaspekter kan skapas i planeringsprocessen. Kvalitetssystemet
betonar även uppföljning och utvärdering och belyser processen på såväl
kommunledningsnivå som nämndnivå.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR

Interpellation ang flytt av bibliotek
Ledamoten Carina Flodman-Andersson, v, har i en interpellation till mig riktat
nedanstående fråga:
”Tiden närmar sig när Almedalsbiblioteket kommer att invigas. I diskussionerna
inför beslutet att flytta biblioteket fanns det en stor oro från oss som var kritiska
till flytten att avståndet från Östercentrum till hamnen skulle vara till nackdel för
bibliotekets besökare. Inte minst barn, äldre och rörelsehindrade skulle få det
svårare att ta sig till och från biblioteket. För att lugna oss kritiker hävdade
kommunfullmäktiges majoritet att transportproblemen skulle lösas med täta
busstransporter mellan Östercentrum och biblioteket på hamnen.
Min fråga är :
Hur tänker man uppfylla sitt löfte om täta bussturer mellan Östercentrum och
Almedalsbiblioteket?
Hur ser planerna för kollektivtrafiken ut inför invigningen?”
SVAR:
På din första fråga kan jag svara att diskussioner om busstrafik till/från
Almedalsbiblioteket fördes i olika sammanhang i samband med utredningen av
placeringen av det nya biblioteket och i fullmäktige vid beslut att placera det nya
biblioteket vid Almedalen. Tekniska nämnden har inte ställt ut några löften om
busstrafik mellan Östercentrum och Almedalsbiblioteket.
På din andra fråga kan jag svara att om tekniska nämnden får i uppdrag att
anordna busstrafik till hamnen och att medel tillförs, är tekniska förvaltningen
beredd att anordna trafik. Tekniska förvaltningen har tagit fram underlag för olika
lösningar och kostnader för busstrafik till och från Almedalen inför ett eventuellt
uppdrag.
Visby den 13 december 2000
Ove Nyman

INTERPELLATIONSSVAR
2000-12-18

Interpellation om genomförandet av det regionalpolitiska utvecklingsprogrammet
Ledamoten Åke Svensson (s) har i en interpellation till mig ställt frågor om det
reigonala utvecklingsprogrammet.
Mitt svar:
Att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram är en av kommunens uppgifter som
självstyrelseorgan. Gotlands regionala utvecklingsprogram beskriver och prioriterar de områden och insatser som är viktigast för ökad tillväxt, sysselsättning och
inomregional balans. Det regionala utvecklingsprogrammet följs på så sätt att det
– givetvis – utgör underlaget för det utvecklingsarbete som sker med anledning av
kommunens regionala utvecklingsansvar. Det gäller t.ex. vid beslut om användning av de regionala utvecklingsmedlen för projekt- och företagsstöd och i allt
övrigt utvecklingsarbete som inte direkt handlar om medfinansiering. Programmet
används också som underlag och utgångspunkt t.ex. för arbetet för med tillväxtavtalen, strukturfondsprogrammen och den regionala transportinfrastrukturplaneringen. Kort sagt, följs och används det regionala utvecklingsprogrammet på
många olika nivåer och inom många olika områden – det ska vara och är ett av
våra mest ”levande” program.
Möjligheterna till distansoberoende arbete
Idag kan ca 90% av gotlänningarna ansluta sig till ISDN, som ger en högre kapacitet och därmed en snabbare uppkoppling till Internet, än den vanliga modemuppkopplingen. Det medför givetvis bättre förutsättningar för distansoberoende
arbete. Inom ramen för regeringens IT-infrastruktursatsning presenterades nyligen
den s.k. Bredbandsutredningens slutbetänkande. Genom denna kan ytterligare kapacitetsförbättringar bli aktuella. Enligt förslagen kan Gotlands kommun få ca 47
Mkr för utbyggnad av bredband under en fyraårsperiod. Ett av kraven för att få
tillgång till medlen är dock att kommunerna själva satsar 400 kronor/invånare.
Teoretiskt och ungefärligt, skulle detta kunna räcka till bredbandsutbyggnad för
ca. 60% av gotlänningarna. Ytterligare ett krav är att kommunerna tar fram kommunala IT-infrastrukturprogram som bl.a. ska visa i vilken takt och var utbyggnaden ska ske. En klar begränsning med förslagen om bredbandsutbyggnad är,
enligt min uppfattning att utbyggnaden enbart gäller orter på mellan 50 och 3 000
personer. Det utesluter alltså många människor på den gotländska landsbygden.
En annan begränsning är kraven på medfinansiering från kommunerna. Som jag
ser det bör staten ta hela ansvaret för utbyggnaden av IT-infrastrukturen eftersom
det är en grundläggande förutsättning för utveckling som varje del av landet måste
få tillgång till.

INTERPELLATIONSSVAR
2000-12-18
Interpellation om offentlig service som utvecklingsfaktor
Ledamoten Sonia Landin (s) har i en interpellation till mig om offentlig service
som utvecklingsfaktor ställt följande fråga:
"Hur agerar kommunstyrelsens ordförande för att undanröja dessa hot mot
kommunens utveckling."
Svar:
Interpellationens frågeställning bygger på den s.k. SWOT-analysen i det regionala
utvecklingsprogrammet. Detta är en sammanställning av de styrkor, svagheter,
möjligheter och hot som identifierats för Gotlands del. Här återfinns en minskande
offentlig sektor (tillsammans med flera andra punkter) under rubriken Hot.
Samma tema som tas upp i interpellationen, den offentliga sektorn, tas upplysningsvis även upp i SWOT-analysen under rubriken Styrkor, med formuleringen:
God tillgång på privat och offentlig service. Men visst, den servicegrad (och dess
kvalitet), en kommun kan erbjuda är betydelsefull för såväl inflyttare som nyetablerare (av företag), likaväl för de som redan bor och verkar på platsen. Men
minst lika viktigt som det offentliga serviceutbudet är, är som några exempel
bland många andra, det kommersiella serviceutbudet, bra boendemöjligheter och
särskilt för Gotlands del väl fungerande kommunikationer och att vi är tillräckligt
många för att upprätthålla ett brett och varierat serviceutbud med hög kvalitet. Att
det givetvis medför att de satsningar som görs för en positiv utveckling på Gotland sträcker sig över ett mycket brett spektrum kan knappast vara okänt. Det
gäller åtgärder som görs av de kommunala nämnderna, inom kommunens ansvar
för den regionala utvecklingen, genom det internationella samarbetet, insatser som
genomförs i samverkan med eller av andra aktörer på Gotland och inom ramen för
EU:s strukturfondsprogram, för att nämna några exempel.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

Med anledning av bl.a. omställningsarbetet har från Gotlands sida tagits initiativ
till att Gotland bör prioriteras som försöksområde för att stärka IT-infrastrukturutbyggnaden. Detta dels för att skapa förutsättningar för företagsetableringar, dels
för att få erfarenheter av hur utbyggnaden i form av nät ända ut till det enskilda
hushållet i glesbygd kan göras på bästa och billigaste sätt. En försöksområdessatsning skulle även kunna leda till en höjning av kunskaps- och kompetensnivåerna
på ön.

Småföretagarutbildning på gymnasieskolan
En intressant fråga som kanske skulle ställts till barn- och utbildningsnämndens
ordförande. Men, både företagsamma barn och ungdomar och ett ökat småföretagande är ju angeläget för Gotland. Sedan flera år har också flera olika projekt
genomförts och många pågår med syftet att stimulera barn och ungdomar till företagsamhet och entreprenörskap. Några exempel är Ung Företagsamhet, Framtidsmässan och EU-projektet EAC (youth Entrepreneurship, Activity, Creativity).
Dessa projekt har gett och ger många goda erfarenheter. En del i att vidareutveckla dessa positiva erfarenheter bör rimligen kunna vara att undersöka möjligheterna till en småföretagarutbildning på gymnasienivå.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
Angående planering av läsesalong på Öster
Ledamoten Jenny Andersson har i en interpellation till mig ställt följande fråga
”Hur går det med planeringen av en läsesalong på Öster inför bibliotekets
flyttning till Öster?”
Mitt svar är:
Planering av en eventuell läsesalong på Öster bör avvaktas innan man vet hur
det nya Almedalsbiblioteket kommer att fungera.
Hamra den 8 december 2000
Torsten Gislestam
Ordförande i kulturoch fritidsnämnden

INTERPELLATIONSSVAR
2000-12-18

Interpellation om utvecklingen av Fårösund
Ledamoten Leif Andreasson (s) har i en interpellation till mig ang utvecklingen av
Fårösund ställt följande fråga
"Vilka erforderliga åtgärder har kommunstyrelsens ordförande vidtagit för att
snabbt ge möjlighet till utveckling av Fårösund?"
Mitt svar:
Ett led i omställningsarbetet för Gotland har varit att arbeta dels på kort sikt med
stöd till främst olika utvecklingsprojekt dels på lång sikt. Några av de större projekten som planeras inom KA3 området är föremål för eventuell medfinansiering
från Näringsdepartementet.
Det långsiktiga arbetet har bedrivits på bred front med medverkande från alla
samhällsområden och befolkningen på norra Gotland. Detta arbete har resulterat i
ett förslag till Vision för norra Gotland 2013. Visionen som också redovisar de
ambitioner Gotlands kommun har för området Fårösund har behandlats i kommunstyrelsen den 14 december.
Visionen tillsammans med en detaljkarta för området, beskrivning av markförhållanden och anvisningar gällande byggnadsminnesmärkning mm bildar sedan
underlag för fortsatt planearbete. Detta arbete startar med ett första möte med inbjudna arkitekter i slutet av januari 2001. Under våren ska sedan en arkitekt ta
fram en skiss i dialog med kommunen, Vasallen AB och Utveckling norra Gotland (UNG). Skissen ska presenteras under försommaren och sommaren 2001
varefter beslut tas i kommunen om fortsatt detaljplanearbete under hösten 2001.
Stora insatser har lagts ner på remissarbetet när det gäller att få rimliga
skyddsföreskrifter för KA3, som möjliggör en positiv utveckling av området.
Kommunens ansvar för den fortsatta utvecklingen kan sammanfattas i följande
punkter:
x Tillhandahålla mark för byggande av bostäder (kommunens planeringsansvar
för markanvändningen)
x Ordna med övrig infrastruktur inklusive kommunikationer
x Se till att det finns skolor samt vård och omsorg för de boende
x Lämna stöd till företagare - lots
x Stödja föreningslivet
x Delta i olika nätverk

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2000-12-18
Interpellation ang kompetenshöjande åtgärder
Tjänstgörande ersättaren i kommunfullmäktige Per-Erik Andh (s) har i en
interpellation till mig ställt följande fråga:
"Vilket ansvar, enl dig som kommunstyrelsens ordförande, ligger på Gotlands
kommun i frågan om kompetenshöjande åtgärder?"
Mitt svar:
Utbildningsnivån på Gotland är relativt låg. Detta gäller särskilt de som står utan
arbete. Satsningar på kompetenshöjande åtgärder är därför vitalt ur ett regionalt
utvecklingsperspektiv.
Arbetsmarknadspolitiken är en statlig angelägenhet. Gotlands kommun samarbetar med länsstyrelsen bl a med den omfattande verksamhet som bedrivs inom
Arbetscentrum med olika arbetsfrämjande åtgärder. Jag är ordförande i arbetsmarknadsnämnden. Nämnden har kommunal majoritet. För arbetslösa och för de
som riskerar arbetslöshet satsar länsstyrelsen på utbildningsinsatser för år 2000 ca
25 mnkr.
Kommunen ansvarar för utbildning, i första hand inom det ordinarie skolväsendet
grundskola och gymnasium. På senare år har utvecklats en väl fungerande samverkan mellan skola och arbetsliv som ökar förutsättningarna att koppla utbildningen till arbetslivets efterfrågan. Övergången från gymnasium till högskola har
ökat väsentligt på Gotland. Kommunen ansvarar också för KomVux samt den särskilda satsningen Kunskapslyftet. Denna syftar till att ge arbetslösa och anställda
gymnasiekompetens.
Kommunen har också ansvar för kompetensutveckling av sina anställda. För 1999
redovisades ca 42 mnkr för sådana åtgärder.
Kommunen medverkar i EU:s program mål 3 (tidigare mål 4) som bl a arbetar
med kompetensutveckling.
Kommunen har också genom överenskommelse med länsstyrelsen erhållit särskilda medel, s k LÖK-medel, för kompetensutbildning och kompetensomställning och för utbildning av barnskötare till förskollärare.
Högskolan och kommunen har ett etablerat samarbete bl a gällande lärarutbildning och kvalitetsutbildning.
Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR

Interpellation ang jordfelsbrytare i lokaler för skola, förskola, fritidshem,
fritidsgårdar och lokaler för omsorg av äldre
Sonja Ilander har i en interpellation till mig ställt nedanstående frågor:
”Enligt riksdagsbeslut skall fr o m 1 juli innevarande år jordfelsbrytare installeras vid
nyuppförande av bland annat bostäder, skolor, fritidshem, förskolor och äldreboende,
detta för att minimera risken för el-olyckor och bränder. Men äldre lokaler lämnas alltså
därhän.
Mina frågor är:
x Kan tekniska förvaltningen ange hur många äldre lokaler för nämnda ändamål det är
som saknar jordfelsbrytare?
x Planerar man från tekniska förvaltningens sida att efter en översyn av behoven
installera jordfelsbrytare i nämnda former av lokaler för att minska risken för elolyckor och bränder?”
SVAR:
Fråga 1
Från och med den 1 juli 2000 så skall det enligt lag vid nybyggnad installeras
jordfelsbrytare för all el-installation. Detta gäller alltså både kraft- och
belysningsinstallationer.
Tekniska förvaltningen har sedan början av 1990-talet, i samband med nybyggnation och
större ombyggnader installerat jordfelsbrytare på uttagsgrupper (=vägguttag).
När det gäller byggnader uppförda före 1990 där inga större ombyggnader har skett, så
saknas jordfelsbrytare helt och hållet.

Fråga 2
I enlighet med villkor i brandförsäkringen så görs regelbundna revisionsbesiktningar av
el-installationerna. Dessa besiktningar utförs av Svenska Brandförsvarsföreningens
elektriska nämnd, utsedd besiktningsman. I de fall som besiktningsmannen
rekommenderar installation av jordfelsbrytare så följer tekniska förvaltningen det.
Utöver vad lagar och föreskrifter kräver har tekniska förvaltningen,
fastighetsavdelningen, för närvarande inga planer på att öka utbyggnadstakten vad gäller
beröringsskydd (=jordfelsbrytare).

Visby den 13 december 2000
Ove Nyman

INTERPELLATIONSSVAR
2000-12-18
Interpellation om kvaliteten på köttet i kommunens skolor
Ledamoten Bengt Viberg (v) har i en interpellation till mig ställt en fråga om
innehållet i kommunens måltider.
Mitt svar:
Gotlands kommun handlar årligen livsmedel för en beräknad årsvolym på ca 25
miljoner kronor. De nu aktuella livsmedelsupphandlingarna, som är uppdelade på
fyra olika upphandlingar, omfattar ca 1500 olika livsmedelsprodukter. Av dessa är
160 olika kött- och charkprodukter, 16 av dessa produkter kan komma från annat
ursprungsland än Sverige. Av dessa 16 är det 13 produkter där garantier av
leverantörerna ej lämnats att de inte kommer från något av de nu aktuella länderna
där BSE-smitta upptäckts. Övriga kött och chark-produkter är av leverantörerna
garanterade att vara av svenskt kött.

Under innevarande års tre första kvartal har kommunen handlat för ca
250 000 kr av de 16 aktuella artiklarna.
Från och med vecka 51 kommer kommunen endast att köpa svenskt nötkött
och charkprodukter med svensk köttråvara. Rekommendationen gäller all
kommunal verksamhet. Information om detta har utsänts till alla produktionskök. Rekommendationen gäller tills vidare. Beställarna har även
uppmärksammats på att förvissa sig om att inga alternativa artiklar köps in
som eventuellt kan vara med utländskt ursprungsland.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2000-12-18

Interpellation om lokaler för konsumentvägledning
Ledamoten Carina Flodman-Andersson (v) har i en interpellation till mig ställt
följande frågor:
"Påverkas Konsumentvägledningens lokalisering när biblioteket flyttar till
hamnen?
Hur ser planeringen för konsumentvägledningen ut?"
Mitt svar är:
Svaret är ja, konsumentvägledningen påverkas på två sätt.
För det första måste antas att den nuvarande placeringen i Borgen måste upphöra
under slutet av år 2001. Det bedöms inte troligt att så små lokalytor som det här är
frågan om kan tillåtas låsa den framtida dispositionen av fastighetens ytor.
För det andra är verksamheten organisatoriskt placerad under stadsbiblioteket,
men om den framgent skall ligga under Almedalsbiblioteket eller annan enhet
inom kultur- och fritidsförvaltningen har inte avgjorts.
När det gäller den geografiska placeringen är inriktningen att verksamheten även
fortsättningsvis skall ligga på Öster och kultur- och fritidsförvaltningen arbetar f n
på flera olika alternativ när det gäller att hitta lämpliga lokaler. Beslut beräknas
tas inom den närmaste tiden och inflyttning i nya lokaler ske under tredje kvartalet
2001. Vid den tidpunkten skall också ev ändrad organisationstillhörighet ha
klarats ut.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

