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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 195
Gotlands Ekokommunpris 2000
KS 2000/0800-40
- Ledningskontoret 2000 11 08
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 373

Kommunstyrelsen hade 23 november 2000 beslutat att tilldela Gotlands läns folkhögskola Gotlands kommuns Ekokommunpris 2000.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom presenterade styrelsens motivering för
sitt val:
Folkhögskolan uppfyller samtliga tre grundkriterier för att kunna få tävla om
priset. Kretsloppsplan från 1998 har tagits fram, miljönyckeltal används och
goda exempel har visats.
En ny kompostanläggning installerades slutet av 1999 i folkhögskolans miljöhus. Under året har den trimmats in och nu produceras ca 3,5 kubikmeter
kompostjord årligen. Beslutet om denna investering på ca 150 000 kronor har
varit en stor fråga för Folkhögskolan som dock räknar med att anläggningen
kommer att betala sig på ca tre till fyra år efter de senaste taxehöjningarna på
renhållningstjänster.
Under året har skolan insamlingssystem med källsorteringsbehållare förbättrats och utvecklats så att man överallt på skolan nu kan sortera i följande
fraktioner: papper, plast, skräp och komposterbart. I miljöhuset sorteras materialet i ytterligare fraktioner.
Alla elever och all personal på skolan får miljöinformation.
Fotolinjens lokaler har renoverats och all kemikaliehantering i fotoundervisningen omfattas nu av ett slutet system där ingenting skall kunna hamna i
avloppet av misstag.
Skolans energiförbrukning i dess relativt gamla och energislukande byggnader
har setts över och åtgärder genomförs nu i samarbete med fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen och företaget Siemens.
Kommunfullmäktiges ordförande Inger Harlevi överlämnade vandringspriset och ett
speciellt utformat diplom.
Folkhögskolan representerades av rektor Gunilla Brogren, vaktmästare Pär
Hederstedt, läraren Bo Mattsson samt eleverna Rose Marie Jacobsson och Pär
Johannesson.
Rektor Gunilla Brogren framförde skolans tack för utmärkelsen och uttryckte också
sin erkänsla för de insatser som lärare och elever vid folkhögskolan gör i
miljöarbetet. Hon riktade också ett tack till ekokommunsamordnaren Helena
Andersson och tekniska förvaltningen (fastighetskontoret).
Expedieras: Folkhögskolan, Ekokommungruppen och Tekniska förvaltningen
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 196

Antagande av ändring av detaljplan för Säckgärdsbaden 1, 2, 3 m.fl.
- Byggnadsnämnden 2000 09 27, § 259
- Byggnadsnämndens arbetsutskott 2000 10 25, § 405
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 321
- BRF Snäck 2000 11 08
- Byggnadsnämnden 2000 11 15

Byggnadsnämnden har för antagande lämnat förslag till ändring av detaljplan för
Snäckgärdsbaden 1, 2, 3 m.fl. i Visby. Syftet med förslaget är att genom tillägg till
gällande detaljplan möjliggöra byggande av bostäder.
Gällande detaljplan antogs 1991 och skulle möjliggöra byggande av ett hotell i
anslutning till befintlig konferensanläggning. Tankar fanns att på sikt bygga ut
konferensanläggningen med en kongresshall. Bygglov för hotell lämnades i
april 2000. De möjligheter som lämnades detaljplanen har inte helt blivit genomförda.
Föreslagen detaljplaneändring, att tillåta även bostäder, innebär att syftet med
gällande plan att anlägga en konferensanläggning vid Snäck eventuellt inte kan
genomföras fullt ut.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Detaljplanen antas.
Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 197

Avgift för vaccinering mot influensa säsongen 2001/2002
KS 2000/0557-92
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2000 08 28, § 16
- Ledningskontoret utlåtande 2000 09 12
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 302

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt ca 991 000 kr att under 2001 driva en
kampanj för vaccinering mot influensa riktad till personer med kroniska hjärt- och
lungsjukdomar, personer i åldersgruppen 65 år och äldre, samt personal anställd
inom vård och omsorg. Vaccineringen föreslås vara gratis för den enskilde.
Huvuddelen, ca 780 000 kr, avser kostnader för vaccin.
Anm: Enligt vad som gäller för 2000 erbjuds den aktuella personkretsen vaccinering mot influensa
och lunginflammation för en avgift av 100 kr (för båda). I avgiften ingår vaccin. Avgiften är inte
högkostnadsgrundande. En utvärdering ska presenteras för kommunstyrelsen efter influensasäsongens slut. Under innevarande år fick länsvårdnämnden/hälso- och sjukvårdsnämnden
disponera 150 000 kr av tilldelade Dagmar-medel för de planerade vaccinationsinsatserna
(kommunstyrelsen 2000 05 25, § 184).

Det antecknades att kommunstyrelsen i budgetförslaget för år 2001 upptagit
200 000 kr i ramförstärkning för hälso- och sjukvårdsnämnden och avstyrkt
förslaget om att vaccinationen skulle erbjudas avgiftsfritt.
Anförande:
Anförande hölls av Hans Klintbom (c).
Yrkanden:
• Carina Lindberg (v) yrkade, med instämmande av Torgny Lihnell (mp), att
hälso- och sjukvårdsnämndens förslag skulle bifallas och tilläggsanslag beviljas
för de kostnader som hälso- och sjukvårdsnämnden inte kunde finansiera inom
egen budget.
Proposition och omröstning:
Ordförande ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Carina Lindbergs
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition: JA
för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Carina Lindbergs yrkande. 56
ledamöter röstade ja och 10 ledamöter röstade nej. 5 ledamöter avstod från att
delta i omröstningen. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Kommunfullmäktige hade således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
Forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige
Kf § 197 forts
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t

• Under säsongen 2001/2002 erbjuds vaccinering mot influensa och lunginflammation enligt till gällande avgifter; d.v.s. personer med kroniska hjärtoch lungsjukdomar samt personer i åldersgruppen 65 år och äldre erbjuds
vaccinering mot influensa och lunginflammation för en avgift av 100 kr (för
båda). I avgiften ingår vaccin. Avgiften är inte högkostnadsgrundande.
• Personal anställd inom vård och omsorg ska erbjudas vaccinering mot influensa
för en avgift av 100 kr. I avgiften ingår vaccin. Avgiften är inte högkostnadsgrundande. Nämnder med personal inom vård- och omsorg svarar för
kostnaden för att vaccinera berörd personal.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Samtliga vårdnämnder
Ledningskontoret/VOS

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 198

Ändring av taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter m.m. enligt
alkohollagen
KS 2000/0679-10
- Konsult- och servicekontoret motivskrivelse 2000 09 04
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 308

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till ändring av avgifterna i taxan för
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Förslaget till ändrade avgifter i taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen fastställs (§ 2 och § 3) att gälla fr.o.m. 1 januari 2001.
Expedieras:
Konsult- och servicekontoret/Konsultenheten
Visby vårdnämnd
Stadssekreteraren

Justerande:

Anm:
Taxan bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 199

Ändring av vissa avgifter inom kultur- och fritidsnämndens
verksamhet
KS 2000/0598-70
- Kultur- och fritidsnämnden 2000 08 21, § 155
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 309

Kultur- och fritidsnämnden har framlagt förslag till smärre revideringar av sin taxa
och föreslår samtidigt att årliga justeringar av den i fortsättningen ska få göras av
nämnden på grundval av endera den faktorer som används för uppräkning av
intäkter i budget eller konsumentprisindex. Kommunstyrelsen har tillstyrkt
förslaget.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eric Martell (s), Torsten Gislestam (c) och Hans
Klintbom (c).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Kultur- och fritidsnämndens förslag till avgifter för 2001 fastställs.
• I taxan införs en bestämmelse av följande lydelse: Kultur- och fritidsnämnden
får fr.o.m. 1 januari 2001 göra förändringar av avgifterna i taxan, så även
införa nya avgifter som inte är av principiell betydelse. I det fall avgifterna ska
höjas ska uppräkning ske endera genom höjning med ändringen i konsumentprisindex (varvid år 2000 ska användas som basår) eller genom användande
av den faktor för uppräkning av intäkter som kommunfullmäktige fastställer för
uppräkning av intäkter i budget.
Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 200
Kommunalt partistöd år 2001
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 312

Kommunfullmäktige fastställde 1992 grunderna för beräkning av anslaget för
kommunalt partistöd (1992 11 23, § 393): det totala anslaget för kommunalt partistöd ska motsvara 200% av basbeloppet vid föregående års utgång och antalet
ledamöter i kommunfullmäktige. Anslaget fördelas sedan i grundstöd i förhållande
till antalet mandat och resten fördelas proportionellt mellan partierna i förhållande
till antalet mandat. Sedan 1999 utgår grundstöd enligt följande:
1-3 mandat _____________ 55 000 kr
4-6 mandat ____________ 110 000 kr
7-9 mandat ____________ 165 000 kr
10 och fler mandat ______ 220 000 kr
Anm: Kommunfullmäktige har under åren gjort besparingar på det totala anslaget.

Bidrag politiska ungdomsorganisationer. Anslaget för bidrag till politiska ungdomsorganisationer ska motsvara 10% av partistödet. Bidrag utgår i form av
grundstöd (40% av anslaget), som fördelas efter antal mandat för moderpartiet i
kommunfullmäktige och projektstöd (60%).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• För 2001 anslås 5 214 000 kr för kommunalt partistöd och bidrag till politiska
ungdomsorganisationer. Bidrag till de politiska partierna och deras ungdomsorganisationer fördelas enligt fastställda regler.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 201

Motion. Bidrag till (RSMH) Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
KS 2000/0654-04
- Motion 20000 10 16
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 311

Per-Erik And m.fl. (s) har i motion föreslagit att möjligheten till bidrag till RSMH
(Riksförbundet för social och mental hälsa) för att trygga anställning av personal inom
distriktsorganisationen skulle undersökas.
Kommunstyrelsen har i budgetförslaget för år 2001 under kultur- och fritidsnämnden upptagit 100 000 kr för bidrag till RSMH.
Anförande:
Anförande hölls av Per-Erik And (s).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen anses besvarad med hänvisning till budgetförslaget för 2001 i vilket
upptagits medel för bidrag till RSMH för att trygga fortsatt anställning av
personal.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 202

Inriktningsmål för verksamheter inom området "Samhällsbyggnad"
KS 2000/0595-01
- Byggnadsnämnden
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Tekniska nämnden
- Ledningskontoret 2000 09 25; sammanställning
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 316

Enligt reglerna för planeringsprocessen för Gotlands kommun och kommunstyrelsens beslut (§ 15/1997) ska inriktningsmål för olika verksamhetsgrupper fastställas
för en två-årsperiod. Nu aktuellt är inriktningsmål för området ”Samhällsbyggnad”, som berör verksamheter inom byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden. Kommunstyrelsen har tillstyrkt de förslag som de
berörda nämnderna framlagt.
Yrkande:
• Hans Klintbom (c) yrkade att tekniska nämndens förslag till inriktningsmål för
verksamheten Semesterbyar/campingplatser – ”Avveckla i första hand de anläggningar som är belägna utanför Visby genom försäljning” - skulle ha följande
lydelse: ”Avveckla i första hand de anläggningar som är belägna utanför Visby
genom försäljning och normalt upplåta marken med tomträtt” och att tekniska
nämndens förslag ”Anläggningarna bör upplåtas med tomträtt” skulle utgå.
Anföranden:
Anförande hölls av Eric Martell (s), Ove Nyman (m), Torsten Gislestam (c), Eric
Carlsson (c) och Jan Lundgren (s).
Claes-Göran Nilsson (s) påpekade att en redaktionell översyn borde göras.
Proposition:
Ordföranden ställde proposition på tekniska nämndens förslag och Hans Klintboms yrkande och förklarade sig anse att kommunfullmäktige beslutat bifalla den
av Hans Klintbom yrkade förändringen av inriktningsmålet för verksamheten
Semesterbyar/campingplatser.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Med den beslutade förändringen av tekniska nämndens förslag fastställs de
föreslagna inriktningsmålen för området ”Samhällsbyggnad” att gälla under
perioden 2001-2002.
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret/ekonomienheten
Justerande:

Anm:
Inriktningsmålen bifogas det tryckta
protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 203

Delårsrapport 3/2000 (Kvartalsrapport)
- Kommunstyrelsen 2000 11 23, § 353

Kommunstyrelsen har överlämnat delårsrapport 3 för perioden januari till
september. Ökade skatteintäkter (ca 13 mnkr) och lägre arbetsgivaravgifter och
pensionskostnader (totalt ca 13 mnkr) innebär att årets resultat beräknas bli ett
överskott på 7 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med tidigare prognoser.
Underskottet i nämndernas samlade verksamhet beräknas uppgå till ca 42 mnkr,
vilket är 2 mnkr högre än prognosen i delårsrapport 2. De största underskotten
beräknar vårdnämnderna och hälso- och sjukvårdsnämnden (tillsammans
ca 43 mnkr inklusive det underskott på 10 mnkr som dåvarande länsvårdnämnden
beräknat för första halvåret), vilket är 12 mnkr högre än prognosen i förra
rapporten.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Rapporten läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige
Kf § 204

Budget 2001 och flerårsplan 2001 – 2005
KS 2000/0046-04
- Kommunfullmäktige 2000 06 13, § 121
- Omvärldsanalys
- Nämndernas motivskrivelser och investeringsförslag
- MBL-förhandling § 11, Centrala samverkanskommittén arbetsutskottet 2000 10 23, § 47
- Kommunstyrelsens samlade förslag 2000 10 26 och Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 315

Allmänt. Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen har lagt fram förslag till budget för år 2001 och förslag till
flerårsplan för perioden 2001-2005.
Förslaget till DRIFTBUDGET för år 2001 omfattar ca 18 mnkr (netto) mer än den av
kommunfullmäktige beslutade ekonomiska planeringsramen. Resultatbudgeten
visar ett resultat på 0 kr och en ökning av rörelsekapitalet med 3 mnkr. Förslaget
innebär en nettodriftkostnadsökning på 135 mnkr i förhållande till budgeten år
2000.
Kommunstyrelsens förslag till INVESTERINGSBUDGET innebär för år 2001 en ram
för skattefinansierade investeringar på ca 133 mnkr och en ram för de icke skattefinansierade investeringarna på 66,3 mnkr (avs. investeringar inom tekniska
nämnden på 25 mnkr och för investeringar i Högskolans lokaler och Almedalsbiblioteket på 41,3 mnkr).
Förslaget innebär oförändrad kommunalskatt för år 2001, 32:25 per skattekrona.
För en utförlig beskrivning av kommunstyrelsens budgetförslag hänvisas till
dokumentet ”Kommunstyrelsens samlade förslag”. (Kommunstyrelsens förslag
till ramförändringar på driftbudgeten framgår av sammanställningen senare i
denna paragraf, där det betecknas alternativ A). Till kommunfullmäktiges
sammanträde har Gotlands södra vårdnämnd presenterat ett nytt förslag till
fördelning av investeringsanslaget 2001 mot bakgrund av fördyringen av
ombyggnaden av Iliansgården, etapp 2 (Gotlands södra vårdnämnd, arbetsutskottet
2000 11 08, § 69).
Bakgrund. Kommunfullmäktiges beslut om planeringsramar.
Med de planeringsramar som kommunfullmäktige fastställde i juni (§ 121) för år
2001 beräknades resultatet för år 2001 uppgå till 21 mnkr.
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Kommunfullmäktige har vidare ställt upp följande finansiella mål och nyckeltal
för planperioden 2000-2002: (§ 151/1999):
Utdebiteringen ska inte höjas under planperioden. Årets resultat ska vara positivt.
Soliditeten ska bibehållas eller öka under planperioden. Investeringsvolymen
(netto) ska i genomsnitt under planperioden inte överstiga 100 mnkr per år,
exklusive icke skattefinansierade verksamheter.
Kommunfullmäktiges beslut innebar i stort följande:
Driftbudgeten innebar att ramarna (utöver uppräkning) ökades med drygt 56 mnkr
enligt följande: (I de sedan utarbetade förslagen har nämnderna begärt ytterligare
ramtillskott på ca 69 mnkr).
Ramen för POLITIKERORGANISATIONEN ökades med 250 000 kr.
Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökades med 15 mnkr avs. Näringslivsinsatser
10 mnkr och Kompetensutveckling m.m. 5 mnkr.

Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN ökades med 900 000 kr avs. Kollektivtrafiken.
Ramen för tekniska nämnden minskas med 2 mnkr.

Ramen för BYGGNADSNÄMNDEN ökades med 250 000 kr avs. uteblivna
intäkter från avgifter för obligatorisk ventilationskontroll.

Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ökades med 1 950 000 kr avs.
Almedalsbiblioteket (1,8 mnkr) och Folkuniversitetets animationsutbildning
(150 000 kr). Ramen minskas med 150 000 kr p.g.a. minskade lokalkostnader
gymnastiksal.
Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ökades med 14,1 mnkr avs.
elevökningar grundskolan (500 000 kr), ”programpeng” gymnasieskolan
(6 mnkr), elevökningar särskolan (2,6 kr) och allmänt ramtillskott (5 mnkr). Barnoch utbildningsnämndens ram minskas med 5 mnkr avs. förskoleverksamheten
(3 mnkr) och skolbarnsomsorgen (2 mnkr).

Ramen för GOTLANDS NORRA VÅRDNÄMND ökades med 4,5 mnkr avs.
familjehemsersättning (500 000 kr) och allmän ramjustering 4 mnkr.

Ramen för GOTLANDS SÖDRA VÅRDNÄMND ökades med 7 380 000 kr avs.
särskilt boende dementa (2 360 000 kr), dataförbindelse (200 000 kr), projektet
”Skogsam” (420 000 kr), familjehemsersättning (400 000 kr) samt allmän ramjustering 4 mnkr.
Ramen för VISBY VÅRDNÄMND ökades med 7,5 mnkr avs.
familjehemsersättning (1,5 mnkr) och allmän ramjustering (6 mnkr).
Ramen för LÄNSVÅRDNÄMNDEN ökades med 11,5 mnkr avs. treårig
förstärkning av ST-läkare (700 000 kr), rättspsykiatrisk vård (3 mnkr), geriatriskt
centrum (2,8 mnkr) samt allmän ramjustering 5 mnkr.

Investeringsbudget. Enligt kommunfullmäktiges beslut skulle 2001 års investeringsbudget uppgå till 211,3 mnkr (netto).
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Av dessa avser 47,1 mnkr prioriterade investeringar och 77,9 mnkr övriga nettoinvesteringar, samt 86,3 mnkr ej skattefinansierade investeringar.
Översyn av mål och service: Kommunfullmäktige uppdrog också åt nämnderna att
se över mål och servicenivåer för att anpassa verksamheten till tilldelade budgetramar.
Kommunfullmäktiges behandling av budgetförslaget.
Yrkanden:
• Hans Klintbom (c) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag men yrkade, mot
bakgrund av att momsavgiften år 2001 skulle sänkas, - vilket för Gotlands
kommuns del innebar en intäktsökning på 4,4 mnkr, att avgiften på skolmat
skulle slopas och barn- och utbildningsnämnden därför tillföras 2 mnkr (35) och
att stöd för anhöriga skulle införas inom äldreomsorgen och 1 mnkr därför
upptas (32) och tills vidare anslås under kommunstyrelsen (nedan benämnt
budgetförslag alternativ B):
• Jan Lundgren (s) tillstyrkte förslaget om slopande av avgiften på skolmat och
ramökning för barn- och utbildningsnämnden men yrkade att följande
ramförändringar dessutom kulle göras (budgetförslaget benämnt alternativ C):
Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN skulle sänkas med 1,2 mnkr genom att
avskaffa sommarunderhållet på enskilda vägar (33). Ramen för VISBY
VÅRDNÄMND skulle minskas med 1,2 mnkr genom att inte höja anslaget till
Gotlands sjukhem (25). Ramen för GOTLANDS NORRA VÅRDNÄMND,
GOTLANDS SÖDRA VÅRDNÄMND och VISBY VÅRDNÄMND skulle ökas med
sammanlagt 15 mnkr för att kunna öka bemanningen inom äldreomsorgen
(39). För att finansiera förslaget föreslog han en skattehöjning på 50 öre
(41).
• Brittis Benzler (v) tillstyrkte dels Jan Lundgrens förslag, dels förslaget om

slopande av avgiften på skolmat och ramökning för barn- och utbildningsnämnden, dels förslaget om ramökning för införande av stöd till anhöriga men
yrkade att följande ramförändringar dessutom skulle göras (budgetförslaget
benämnt alternativ D):
Ramen för KOMMUNSTYRELSEN skulle minskas med 2 mnkr genom att
sänka bidraget till ALMI företagspartner och slopa bidragen till ”försvarsorganisationerna” (30). TEKNISKA NÄMNDENS ram skulle ökas med 2 mnkr
för utbyggnad av kollektivtrafiken (34). KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS
ram skulle sänkas med 1 mnkr (38).
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

ram skulle ökas med 3 mnkr för att
förstärka förskoleverksamheten (36). VÅRDNÄMNDERNAS ram skulle ökas
med 2 mnkr för att möjliggöra höjning av barnnormen (bidraget per barn)
med 200 kr per månad (40). För att finansiera förslaget föreslog hon
skattehöjning med 50 öre (41).
• Torgny Lihnell (mp) tillstyrkte dels kommunstyrelsens förslag med undantag
för förslaget om ramökning för Visby vårdnämnd för höjning av anslaget till
Gotlands sjukhem (25), dels förslaget om slopande av avgiften på skolmat och
ramökning för barn- och utbildningsnämnden (35) men yrkade att följande
ramförändringar dessutom skulle göras (budgetförslaget benämnt alternativ E):
Anslaget till Gotlands Turistförening skulle sänkas med 1 mnkr och KOMMUNSTYRELSENS ram därför sänkas (31). Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN skulle
sänkas genom att avskaffa sommarunderhållet av enskilda vägar (33) och ramen
höjas med 2 mnkr för utökad kollektivtrafik (34), BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ram skulle ökas med dels 3 mnkr för att förstärka förskoleverksamheten (36), dels 500 000 kr för att möjliggöra inköp av ekologisk skolmat
(37). Ramen för GOTLANDS NORRA VÅRDNÄMND, GOTLANDS SÖDRA VÅRDNÄMND och VISBY VÅRDNÄMND skulle ökas med sammanlagt 15 mnkr för att
kunna öka bemanningen inom äldreomsorgen (39). För att finansiera förslaget
föreslog han en skattehöjning på 50 öre (41).
Sammanfattning av förslagen:
(tkr) + ramminskning och - ramökning (ökade kostn)

A (KS)

B (HK)

C (JL)

D (BB)

E (TL)

Kommunstyrelsen

1. Brottsförebyggande råd

- 640

- 640

- 640

- 640

- 640

2. Drogförebyggande insatser; tre-årigt projekt

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 1 000

3. Ungdomsinflytande (IDA); tre-årigt projekt

- 450

- 450

- 450

- 450

- 450

4. Bidrag Kooperativ utveckling

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

5. Bidrag LO-facken Riksmöte för arbetslösa

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

6. Näringslivsinsatser

+ 4 000

+ 4 000

+ 4 000

+ 4 000

+ 4 000

7. Kompetensutveckling

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

+ 235

+ 235

+ 235

+ 235

+ 235

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

8. Teknisk omföring för omdisponerad personal
9. Arbetscentrum
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Kommunstyrelsen: Räddningstjänsten

10. Ambulanshelikopter: ökade kostnader

- 1 280

- 1 280

- 1 280

- 1 280

- 1 280

11. SOS-Alarm AB: ökade kostnader

- 1 900

- 1 900

- 1 900

- 1 900

- 1 900

12. Verksamhetsförändringar

- 1 820

- 1 820

- 1 820

- 1 820

- 1 820

13. Kapitalkostnader

+ 1 265

+ 1 265

+ 1 265

+ 1 265

+ 1 265

14. Periodiskt underhåll (Gråbo-huset)

- 2 700

- 2 700

- 2 700

- 2 700

- 2 700

15. Genomförande av ”Samreseutredningens” förslag

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 250

- 250

- 250

- 250

- 250

17. Marknadsföring Gotlandsmusiken o. länsteatern

- 300

- 300

- 300

- 300

- 300

18. Bidrag RSMH

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 60

- 60

- 60

- 60

- 60

- 100

- 100

- 100

- 100

- 100

- 650

- 650

- 650

- 650

- 650

- 1 800

- 1 800

- 1 800

- 1 800

- 1 800

- 1 600

- 1 600

- 1 600

- 1 600

- 1 600

- 235

- 235

- 235

- 235

- 235

- 1 200

- 1 200

0

0

0

- 2 600

- 2 600

- 2 600

- 2 600

- 2 600

- 200

- 200

- 200

- 200

- 200

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 1 000

- 400

- 400

- 400

- 400

- 400

Tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

16. Planering vindkraft mellersta och norra Gotland
Kultur- och fritidsnämnden

19. Bidrag Östersjöns Översättar- o. Författarcentrum
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

20. Djurskyddsinspektörer; oförändrad kapacitet
Barn- och utbildningsnämnden

21. Kostnadsökningar skolskjutsar
22. Gymnasieprojektet; driftkonsekvenser
Västerby behandlingscenter

23. Inrättande av avgiftningsenhet
Visby vårdnämnd

24. Anpassning för omdisponerad personal
25. Gotlands sjukhem ökat anslag
Hälso- och sjukvårdsnämnden

26. Ökade kapitalkostnader
27. Vaccinationsinsatser
28. Hjälpmedelsverksamhet (datorer)
29. Organisationsöversyn
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Y r k a n d e n om ytterligare ramjusteringar
Kommunstyrelsen

30. Minskat anslag bidrag organisationer

+ 2 000

31. Sänkt anslag till Gotlands Turistförening
32. Införande av anhörigstöd

+ 1 000
- 1 000

- 1 000

Tekniska nämnden

33. Slopat anslag sommarunderhåll enskilda vägar

+ 1 200

34. Utbyggnad av kollektivtrafiken

+1 200

+ 1 200

- 2 000

- 2 000

- 2 000

- 2 000

- 3 000

- 3 000

Barn- och utbildningsnämnden

35. Slopad avgift på skolmåltider

- 2 000

- 2 000

36. Förskoleverksamhet
37. Kompensation för ekologisk skolmat

- 500

Kultur- och fritidsnämnden

38. Minskad ram

+ 1 000

Gotlands norra, södra o. Visby vårdnämnder

39. Personalförstärkning äldreomsorg

- 15 000

40. Höjning av barnnormen

- 15 000

- 15 000

- 2 000

Övrigt (finansiering)

41. Skattehöjning (50 öre)

+ 30 000 + 30 000 + 30 000

Anföranden:
Lena Celion (m), Sven Larsson (gp), Bror Lindahl (fp), Eva Nypelius (c), Nils
Ronquist (kd), Yngve Andersson (kd) och Margareta Persson (m) tillstyrkte Hans
Klintboms förslag. Sonia Landin (s) tillstyrkte Hans Klintboms förslag vad avsåg
ramökning för att slopa avgiften på skolmåltider och tillstyrkte i övrigt Jan
Lundgrens förslag.
Carina Lindberg (v), Bodil Rosengren (v), Carina Flodman-Andersson (v) och
Jennie Andersson (v), tillstyrkte Brittis Benzlers förslag.
Anföranden hölls av Åke Svensson (s), Lilian Virgin (s), Lars Thomsson (c), Roy
Hansson (m), Eric Carlsson (c), Torsten Gislestam (c), Ann Enström (mp). Lilian
Edwards (m), Ove Nyman (m), Per-Olof Jacobsson (c) och Ingibjörg
Sigurdsdottir (s).
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 11 27

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 204 forts
Proposition och omröstning:

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets (med de av kommunstyrelsen
gjorda smärre ramhöjningarna) förslag till ramförändringar (A), Hans Klintboms
förslag (B), Jan Lundgrens (C), Brittis Benzlers förslag (D) och Torgny Lihnells
(E) och förklarade sig anse att Hans Klintboms förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens Jan
Lundgrens, Brittis Benzlers och Torgny Lihnells förslag och förklarade sig anse att Jan Lundgrens förslag antagits som motförslag.
Kommunfullmäktige godkände följande proposition: JA för Hans Klintboms
förslag och NEJ för Jan Lundgrens förslag. 36 ledamöter röstade för Hans
Klintboms förslag och 34 ledamöter för Jan Lundgrens förslag. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således
bifallit Hans Klintboms förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
• Föreliggande förslag till budget för år 2001 fastställs.
• Föreliggande förslag till flerårsplan för perioden 2001-2005 förklaras
upprättad.
• Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2001 fastställs till 32:25 kr per skattekrona.
• Lånefinansiering: Totalt beräknas lån tas upp med 33 mnkr. Behovet av lånefinansiering beräknas efter en ny princip: Lån beräknas upptas med det belopp
som blir resultatet när beloppen för avskrivningar och pensionsskuldökning
dras från det totala nettoinvesteringsbeloppet. Härvid förutsätts budget i balans.
• Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt
att ta upp, bestäms till 300 mnkr.
• Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för
300 mnkr
• Bemyndigande eget kapital: Kommunstyrelsen bemyndigas inom en ram av
3 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.
• Bemyndigande investeringsbudget: Kommunstyrelsen bemyndigas på
kommunfullmäktiges vägnar göra de omdisponeringar i tekniska nämndens
investeringsbudget för avgiftsfinansierade investeringar som föranleds av
uppkomna förskjutningar i de investeringsobjekt som planeras genomföras år
2001.
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Direktiv för verksamheten 2001
Kommunfullmäktiges beslut

• I den första delårsrapporten beräknades underskottet i nämndernas verksamhet år 2000 till
ca 47 mnkr. Årets resultat väntades dock bli positivt (9 mnkr) p.g.a. ökade skatteintäkter. Av
det prognostiserade underskottet hänförde sig 39 mnkr till vårdnämndernas verksamhet,
ca 7 mnkr barn- och utbildningsnämndens verksamhet och ca 4 mnkr till räddningstjänstens. I
samband med behandlingen av delårsrapporten beviljades vissa nämnder tilläggsanslag på
totalt 24 mnkr (barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och vårdnämnderna).
I delårsrapporten för det andra halvåret beräknades underskottet i nämndernas verksamhet för
år 2000 bli något lägre men uppgick – trots beslutat tilläggsanslag på 24 mnkr - till ca 40 mnkr.
Ett negativt resultat på 19 mnkr prognostiserades.
I den tredje delårsrapporten (perioden januari – september) beräknas resultatet bli ett överskott
på 7 mnkr. Resultatförbättringen förklaras främst av ökade intäkter: skatteintäkterna beräknas
bli 13 mnkr högre och arbetsgivaravgifterna och de totala pensionskostnaderna ca 13 mnkr
lägre än vad som antogs i föregående prognos. Det beräknade underskottet i nämndernas
verksamhet har dock försämrats med 2 mnkr sedan föregående prognos och beräknas nu bli
ca 42 mnkr.

Planeringsramarna (fastställda i juni 2000) innebar att 56 mnkr skulle tillföras
nämnderna 2001. Av denna förstärkning avsåg ca 40 mnkr (netto) de nämnder
som beviljats budgetförstärkning (tilläggsanslag) för innevarande års
verksamhet. Sedan ramarna fastställdes har nämnderna begärt ytterligare
ca 69 mnkr för verksamheten 2001. I förhållande till dessa önskemål har det
ekonomiska läget medgivit endast mindre ramförstärkningar men sammanlagt
kommer budgeten för nämnderna att förstärkas med ca 71 mnkr 2001, sedan
kommunstyrelsen omprioriterat del av beslutade ramförstärkningar av anslag
för näringsliv och angelägen kompetensutveckling inom äldreomsorgen.
Budgetförslaget innebär också en svagare utveckling av resultatet än den
bedömning som gjordes inför årets (2000) budget.
Enligt kommunfullmäktige är det synnerligen angeläget att nämnderna vidtar
åtgärder för att hålla verksamheten inom beslutade ramar. För de nämnder
som prognostiserar underskott erfordras åtgärder redan innevarande år.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 11 27

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 204 forts

Om förändringar står i strid med övergripande beslut eller kräver anpassningar
av övergripande regelverk som Gotlands kommun förfogar över ska
nämnderna initiera erforderliga ändringar. Kommunfullmäktige gav också, i
samband med att planeringsramarna fastställdes, nämnderna i uppdrag att se
över mål och servicenivåer i syfte att hålla ramarna. Kommunfullmäktige
betonar angelägenheten i detta uppdrag för att få en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsen kommer även fortsättningsvis att bevaka den ekonomiska
och verksamhetsmässiga utvecklingen i nämnderna och hålla
kommunfullmäktige informerad. Kommunfullmäktige har också noterat den
vikt arbetsutskottet lagt vid uppföljning av givna uppdrag.
Kommunfullmäktige understryker det angelägna i att nämnderna genomför
beslutade uppdrag och ger lägesrapporter för de uppdrag som är aktuella.
Reservation:
Mot kommunfullmäktiges beslut om budget reserverade sig Brittis Benzler (v),
Elias Eldenblom (v), Carina Flodman-Andersson (v), Jennie Andersson (v),
Carina Lindberg (v), Bengt Viberg (v) och Bodil Rosengren (v) till förmån för
Brittis Benzlers förslag.
Expedieras:
Samtliga nämnder och styrelser
Ledningskontoret/Ekonomienheten (Å Wennerberg)
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Borgen för Gotlands Industrihus AB; lån
KS 2000/0662-04
- Gotlands Industrihus AB
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 344

Gotlands Industrihus AB har hemställt om borgen för upptagande av lån upptill ett
belopp av 16,8 mkr. Lånet gäller byggnation av företagshotellet ”Bredbandet” och
förvärv av fastigheterna Visby Pumpen 3 och Rone Halor 1:170.
Anföranden:
Anföranden hölls av Hans Klintbom (c), Staffan Bergwall (m) och Arne
Ohlsson (c).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Gotlands Industrihus AB beviljas borgen upp till ett belopp av 16 800 000 kr.
Expedieras:
Gotlands Industrihus AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Aktivitetscentrum på Lundbygatan, tidigare ICA-lagret
KS 2000/0109-72
- Motion 2000 02 14
- Kultur- och fritidsnämnden 2000 08 21, § 118
(- Kommunstyrelsen 1999 06 25, § 231)
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 330

Sven Larsson (gp) m.fl. har i motion yrkat följande:
-

att ett förslag från Gotlands Idrottsförbund angående ICArenan ska utredas,

-

att kultur- och fritidsnämnden ska få i uppdrag att kontakta bostadskommittén för att
sammanföra och möjliggöra förslagen ”Idrottscentrum, ICArenan” till ett Aktivitetscentrum,

-

att kommunens behov av lokaler utanför murarna ska utredas,

-

att vilka ytterligare behov av lokaler för fritidsaktiviteter m.m. som kan knytas till
Idrottsförbundet i f.d. ICA:s lokaler på Lundbygatan och

-

att kostnader för eventuella inköp och iordningställande av lokalerna ska utredas
samt prognos för framtida hyresintäkter lämnas.

Kultur- och fritidsnämnden anser att en större idrottshall behövs i Visby-området.
Den bör vara så lokaliserad att utnyttjandet blir maximalt och kan gärna kombineras med andra aktiviteter. Kultur- och fritidsnämndens egna lokalbehov i Visby
är däremot tillgodosett. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att nämnden ska få i
uppdrag att utreda lokaliseringen av en ny stor idrottshall alternativt idrottscentrum i Visbyområdet samt beviljas medel för att genomföra utredningen.
Anm: Kommunstyrelsen har i juni 1999 beslutat avstå från engagemang i en av Gotlands idrottsförbund föreslagen plan för Idrottscentrum i f d ICA-lagret (KS § 231/99).
Kommunstyrelsen gav i maj 2000 tekniska nämnden i uppdrag att i en förprojektering få undersöka
och belysa förutsättningarna för att flytta ut kommunala verksamheter – i första hand tekniska
kontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och stadsarkitektkontoret – från innerstaden. Utredningen
ska också belysa förutsättningarna för att på sikt samla övriga kommunala förvaltningar dit.
Ledningskontoret har av plan- och bostadskommittén i september 1999 fått i uppdrag att ta fram ett
förslag till planeringsuppdrag för Visbyområdet i syfte att säkra försörjningen av bostäder och
arbetsplatser.

Anföranden:
Anföranden hölls av Sven Larsson (gp), Margareta Persson (m) och Torsten
Gislestam (c)

Forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige
Kf § 206 forts
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t

• Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att inom ramen för sitt uppdrag särskilt
bevaka frågor om behov och möjlig lokalisering av ny idrottshall som kan
inrymma även andra fritidsaktiviteter till ett s.k. aktivitetscentrum.
Med hänvisning till detta anses motionen besvarad.
Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 207

Motioner. Inventering av mark för byggande av bostäder och
"Friskhus"
KS 2000/0103-21, 0106-21, 0184-14
- Motioner 2000 02 14, 2000 03 13
- Byggnadsnämnden 2000 06 21 §§ 172-174
- Tekniska nämnden 2000 08 30, § 195
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 331

Eva Gahnström och Eva Nypelius (c) har i motion föreslagit en inventering av
lämpliga bostadsområden i attraktiva och/eller kustnära miljöer utanför Visby.
Margareta Benneck (m) har i motion hemställt att kommunstyrelsen ska få i
uppdrag att dels anvisa attraktiv och lämplig tomtmark på olika orter för boende
för personer i åldrarna 55 år och äldre, dels utreda möjligheten att reservera mark
eller befintlig fastighet för företagande inom friskvård.
Enligt byggnadsnämnden bör arbetet med inventering av lämpliga bostadsområden ske i samband med översynen av översiktsplanen Vision Gotland 2010,
men nämnden är beredd att genomföra föreslagen inventering, under förutsättning
att medel för detta avsätts. Nämnden är beredd att, när det finns exploatörer, inom
ramen för den ordinarie verksamheten, peka ut områden med lämplig tomtmark
för bebyggelse.
Tekniska nämnden har föreslagit att stadsarkitektkontoret ska få i uppdrag att, med
stöd av princip- och policydiskussioner, som styrning för de markpolitiska
intentionerna genomföra en genomgripande fördjupad översiktsplanering av
Gotland. Övriga synpunkter i tekniska nämndens yttrande bör därvid vägas in.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Gahnström (c) och Lilian Virgin (s).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionerna bifalls på så sätt att byggnadsnämnden får i uppdrag att belysa hur
den av tekniska nämnden föreslagna fördjupningen av översiktsplanen skulle
kunna genomföras och etappindelas. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen.
•

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lämna förslag till plan för en översyn av
översiktsplanen Vision 2010.

Expedieras:
Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, tf. Kommundirektören och Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 208

Motion. Offentlig konstnärlig utsmyckning anpassad för synskadade
KS 2000/0272-76
- Motion 2000 04 17
- Kultur- och fritidsnämnden 2000 06 21, § 93
- Tekniska nämnden 2000 06 28, § 151
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 332

Solveig Artsman och Lena Celion (m) har i motion yrkat att ”vid upphandling av
konstnärlig utsmyckning beställningen ska utformas så att minst en viss del av utsmyckningen är direkt anpassad till synskadades behov”.
Kultur- och fritidsnämnden har hänvisat till nämndens konstkommittés pågående
översyn av de riktlinjer för konstnärlig utsmyckning, som antogs 1974. I det förslag som kommer att läggas fram ingår även målformuleringar som bl.a. betonar
vikten av att bemöta alla människors behov av konstupplevelse på Gotland.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen ska hänskjutas till pågående översyn
av regler för konstnärlig utsmyckning vid kommunala byggprojekt.
Anförande:
Anförande hölls av Solveig Artsman (m).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen bifalls såtillvida att den hänskjuts till pågående översyn av regler för
konstnärlig utsmyckning vid kommunala byggprojekt.
Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 209

Motion. Omhändertagande av komposterbart avfall
KS 2000/0409-45
- Motion 2000 06 13
- Tekniska nämnden 2000 09 27, § 209
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 333

Harriet Lihnell m.fl. (mp) har i motion yrkat att frågan om organisationen av och
kostnaderna för omhändertagande av komposterbart avfall ska utredas.
Tekniska nämnden har redogjort för pågående revidering av avfallsplanen och
föreslagit att motionen ska överlämnas till tekniska nämnden för att beaktas i det
arbetet.
Anföranden:
Anföranden hölls av Björn Fransson (mp), Ove Nyman (m), Sven Larsson (gp)
och Yngve Andersson (kd).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen bifalls på så sätt att den överlämnas till tekniska nämnden för
beaktande i samband med utarbetandet av ny avfallsplan.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 210
Sammanträden 2001
- Kommunstyrelsen 2000 10 26, § 317

Kommunstyrelsen har framlagt följande förslag till sammanträdesdagar för år
2001:
Kommunfullmäktige
19 februari
26 mars
23 april
11 juni
10 september
15 oktober
26 november
17 december

Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (s), Inger Harlevi (m) och Torgny
Lihnell (mp).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• De föreslagna datumen fastställs för kommunfullmäktiges sammanträden 2001.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 211
Kommunfullmäktiges annonsering

Enligt kommunallagen kap 5 § 10 ska uppgift om tid och plats för ett
sammanträde med kommunfullmäktige, minst en vecka före sammanträdesdagen,
införas i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Kallelse och föredragningslista till kommunfullmäktiges sammanträden 2001
ska annonseras i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 212

Interpellation. Nämndernas lokalbehov
KS 2000/0658 29

Interpellationen bordlades till nästa sammanträde.
Interpellation 2000 10 16

Kf § 213
Interpellationer. Kreditupplysning i tandvården
KS 2000/0657 95

Kommunalrådet Lena Celion (m) besvarade interpellation av Solveig Artsman (m)
om huruvida kreditupplysning begärs av patienter i tandvården och, om så sker,
hur behandling ordnas för de personer som inte bedöms kreditvärdiga. Solveig
Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls
också av Björn Fransson (mp) och Carina Lindberg (v).
Interpellation 2000 10 16

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 214
Interpellation. Drivmedelspriserna
KS 2000/0656 50

Interpellationen bordlades till nästa sammanträde.
Interpellation 2000 10 16

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 215
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

Nils Ronquist (kd) m.fl.
Marknadsföring av Gotland

KS 2000/0763
2000 11 27

Lilian Virgin (s) och Per-Åke Ekelöf (s)
Regionala naturparker

KS 2000/0764
2000 11 27

Wera Svensson (s)
Barnbibliotek i Tjelvarskolan

KS 2000/0765
2000 11 27

Rose-Marie Stenbom (s)
Betalningsansvar för barnomsorg

KS 2000/0766
2000 11 27

Christer Engelhardt (s)
Kvaliteten på offentlig service

KS 2000/0767
2000 11 27

Lena Palmborg-Karlsson (s)
IT- och ekonomilaboratorium

KS 2000/0768
2000 11 27

Tommy Gardell (s)
Alternativa bränslen

KS 2000/0769
2000 11 27

Jennie Andersson (v) och Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Feministiskt självförsvar i gymnasieskolan

KS 2000/0770
2000 11 27

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

253

PROTOKOLL
2000 11 27

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 216
Interpellationer; nya
•

Nils Ronquist (kd) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om produktkalkyler i förvaltningarna.
(KS 2000/0771-10 )

•

Nils Ronquist (kd) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans

•

Klintbom (c) ställa interpellation om diskussion om etik. (KS 2000/0773-10)
Åke Svensson (s) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om genomförande av det regionalpolitiska
utvecklingsprogrammet. (KS 2000/0774-14)

•

Sonia Landin (s) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om offentlig service som utvecklingsfaktor.
(KS 2000/0775-10)

•

Per-Erik And (s) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om ansvar för kompetens höjande åtgärder.
(KS 2000/0776-02)

•

Leif Andreasson (s) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om utvecklingen av Fårösund.
(KS 2000/0777-14)

•

Bengt Viberg (v) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om kvaliteten på köttet i kommunens skolor.
(KS 2000/0778-46)

•

Jennie Andersson (v) fick tillstånd kultur- och fritidsnämndens ordförande
Torsten Gislestam (c) ställa interpellation om läsesalong på Öster.
(KS 2000/0779-78)

•

•

Carina Flodman-Andersson (v) fick tillstånd att till kommunstyrelsens
ordförande Hans Klintbom (c) ställa interpellation om lokaler för konsumentvägledningen. (KS 2000/0780-15)
Carina Flodman-Andersson (v) fick tillstånd att till tekniska nämndens
ordförande Ove Nyman (m) ställa interpellation om bussturer till Almedalsbiblioteket. (KS 2000/0781-53)

Forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 216 forts
• Björn Fransson (mp) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om vissa personalpolitiska
frågor. (KS 2000/0782-60)
•

Sonja Ilander (fp) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande ställa
interpellation om jordfelsbrytare. (KS 2000/0783-10)

K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Interpellationerna ska besvaras till nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 217

Information från regionala utvecklingsenheten.
Projektkoordinator Lena Thalin, regionala utvecklingsenheten, informerade om
det fortsatta arbetet med tillväxtavtal, närmast projektet Gotland Interactive Park,
och om ”omställningsarbetet” i Fårösund (d.v.s. det arbete som pågick på norra
Gotland för att stödja och verka för företagsetableringar m.m. som ersättning för
de arbetstillfällen som gått förlorade genom nedläggningen av KA3.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 218
Information
Till handlingarna lades

• Av kommunstyrelsen beslutade direktiv för bidragen till GTF (Gotlands
Turistförening)

• Av kommunstyrelsen träffat vänortsavtal mellan Gotlands kommun och
Gozo, Malta.
• Av ledningskontoret utarbetade Folkhälsorapport

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning § 197
Ärende: Avgift för vaccinering mot influensa säsongen 2001/2002
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: För kommunstyrelsen förslag
NEJ: För Carina Lindbergs (v) yrkande

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
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)
Leif Andreasson (s)
Mikael Carlsson (c)
Curt Broberg (c)
Arne Olsson (c)
Karl-Henrik Fridblom (m)
Lilian Edwards (m)
Eric Martell (s)
Roland Olofsson (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Torsten Gislestam (c)
Ursula Jacobsson (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Tommy Gardell (s)
Per-Erik And (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Eric Carlsson (c)
Christer Mattsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)

Wera Svensson (s)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
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)
Odd Magnusson (gp)
Rut Åkerberg (kd)
Ann Enström (mp)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)
Inger Harlevi (m), ordförande

Följande röstade nej:
Gerty Holmstedt (s)
Bodil Rosengren (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Björn Fransson (mp)
Carina Lindberg (v)
Carina Flodman-Andersson (v)
Jennie Andersson (v)

Följande avstod från att rösta:
Ylva Simander (s)
Per-Rune Högberg (s)
Jessica Cederblad (s)
Mona Magnusson (s)
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TAXA FÖR ANSÖKNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT ALKOHOLLAGEN
Antagen av kommunfullmäktige 1995-11-27. Ändrad 1997-11-24 och 2000-11-27.
Gotlands kommun föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för ansöknings- respektive tillsynsavgifter
med stöd av 7 kap. 13 § och 8 kap. alkohollagen (SFS 1994:1738).
1 § Avgift för kommunens arbete med serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen skall betalas av den
som ansöker om serveringstillstånd och den som beviljats sådant tillstånd.
2 § Avgift för att få ansökan om serveringstillstånd prövad är uppdelad i sju kategorier med följande belopp.
1 nyansökningar............................................................................................................................ (5 000) 6 500 kr
2 utvidgade tillstånd...................................................................................................................... (2 500) 2 500 kr
3 utökade serveringstider .............................................................................................................. (1 300) 2 500 kr
4 tillfälliga tillstånd allmänheten; ansökan om servering ≥3 dagar på samma plats ................... (3 700) 3 500 kr
5 tillfälliga tillstånd allmänheten; ansökan om servering 2 dagar på samma plats .......................... (600) 2 000 kr
6 tillfälliga tillstånd allmänheten; ansökan om servering 1 dag....................................................... (600) 1 500 kr
7 tillfälliga tillstånd till slutna sällskap, per serveringsdag .......................................................... (400) oförändrad
3 § Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och även för vissa tillståndshavare som en rörlig årsavgift, där den
rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på serveringsställets årsomsättning av
alkoholdrycker. För tillfälliga tillstånd, såväl alkoholservering till allmänheten som till slutna sällskap, är dock
samtliga tillsynsavgifter inräknade i den ansökningsavgift som skall erläggas enligt 2 §. För övriga
tillståndshavare uttas årlig tillsynsavgift enligt följande:
1 alkoholservering till allmänhet fast tillsynsavgift 400 (500) kronor samt rörlig tillsynsavgift
beroende på omsättning av alkoholdrycker enligt följande:
Årsomsättning, kr
Avgift, kr
0 - 125 000.....................................................................................(1 300) 500 kr
125 001 - 250 000.....................................................................................(1 300) 1 300 kr
250 001 - 500 000.....................................................................................(2 500) 2 000 kr
500 001 - 1 000 000.....................................................................................(3 800) 3 500 kr
1 000 001 - 2 000 000.....................................................................................(5 000) 5 000 kr
2 000 001 - 4 000 000.....................................................................................(6 300) 6 500 kr
4 000 001 - .....................................................................................................(7 500) 8 000 kr
2 alkoholservering till slutna sällskap..................................................................................................... 500 kr
3 trafikserveringar................................................................................................................................... 800 kr

§ 4 En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om inbetalning
inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till
sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden
skall upplysas om detta i anmodan.
Om särskilda skäl föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall
behandlas.
Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl får dock
ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.
§ 5 Tillsynsavgifter tas årligen ut efter varje kalenderårs utgång och avser samma tidsperiod.
Avgiften skall ha erlagts senast 30 dagar efter räkning utsänts.
Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens personliga lämplighet för innehav av
tillståndet tas upp till omprövning.
§ 6 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga
omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned.
§ 7 Kommunstyrelsen bemyndigas att fr.o.m. 1998 årligen revidera taxan enligt Statistiska Centralbyråns
konsumentprisindex perioden oktober till oktober. Basmånad är oktober 1997.

Inriktningsmål ”Samhällsbyggnad” 2001-2002
(Avser verksamheter inom byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden
och tekniska nämnden).
Fastställda av kommunfullmäktige 2000-11-27.

Byggnadsnämnden
Inriktningsmål
•

Byggnadsnämnden skall agera för att uppnå en god planberedskap.

• Byggnadsnämnden/stadsarkitektskontoret ska verka för ett långsiktigt uthålligt
samhälle
• Byggnadsnämnden/stadsarkitektskontoret ska värna om de specifika värden som
kännetecknar den gotländska natur- och kulturmiljön och verka för en långsiktig
god hushållning med naturresurserna och för en god byggnadskultur.
• Kundfokuseringen ska vara utgångspunkten för hur verksamheten bedrivs. Ett
serviceinriktat bemötande ska prägla alla delar av verksamheten.
• Hög grad av professionalitet ska prägla verksamheten och ska uppnås genom
regelbunden kompetensutveckling.
• Kvaliteten i verksamheten ska ständigt förbättras genom ett medvetet och
kontinuerligt kvalitetsarbete.

1(7)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Inriktningsmål
Verksamhetsidé:
På Gotland skall vi ha en god livsmiljö för människor och djur.
• Grundvattnet skall ha en god kvalitet och säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning.
• Miljön skall långsiktigt vara fri från skadliga ämnen, som kan hota människors
hälsa och den biologiska mångfalden
• Smittspridning skall förhindras och annan typ av ohälsa skall förebyggas.
•

Livsmedel skall hålla sådan kvalitet att ohälsa förhindras.

•

All djurhållning skall erbjuda bra livsbetingelser för djuren.

•

Förvaltningarna skall håll en god kvalitet i handläggning, information och
rådgivning, samt utvecklas i takt med behov och anspråk genom bl a kompetensoch kvalitetsutveckling.

2(7)

Tekniska nämnden
Inriktningsmål
Verksamhetsidé
Tekniska förvaltningen skall genomföra kommunens åtaganden vad gäller de tekniska
verksamheterna. Det innebär att service mot kommuninnevånarna och kommunens
förvalt-ningar skall ges inom områdena fastigheter, lokaler, gator och allmänna platser,
trafik, kollektivtrafik, vatten och avlopp, renhållning samt hamnar. Verksamheten
bedrivs utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och i övrigt enligt gällande lagstiftning.
Förvaltningsövergripande inriktningsmål
• Förvaltningen skall kännetecknas av effektivitet och service, och inom våra verksamhetsområden vara kompetent och konkurrenskraftig.
•

Genom ett medvetet kvalitetsarbete skall all verksamhet kvalitetssäkras i lämplig
omfattning.

•

Förvaltningens verksamheter är en betydande del av kommunens miljöpåverkan.
Miljöfrågor skall därför vara en naturlig del i alla beslutsunderlag.

•

De handikappades möjligheter att ta del av och medverka i samhällets olika
aktiviteter, är i stor utsträckning beroende av utformningen av förvaltningens lokaler,
anläggningar och tjänster. Genom ett nära samarbete med berörda organisa-tioner
skall tillgängligheten till samhällets tjänster säkerställas.

•

Förvaltningens medarbetare kännetecknas av helhetssyn, kvalitetstänkande, kompetens och ansvarstagande samt är stolta över förvaltningen.

Ledning, stab, administrativa avdelningen
05 Gemensam verksamhet

De gemensamma verksamheterna skall
• genom ledning, stöd och tjänster inom tekniska, administrativa och ekonomiska
frågor stödja verksamheterna i deras måluppfyllelse
•

ansvara för nämndadminsitrativa frågor samt ge information och service till allmänhet, övriga kommunala verksamheter och andra berörda samhällssektorer.

Hamnavdelningen
14 Hamnverksamhet

•

Hamnavdelningen skall genom behovsanpassad hamnservice skapa optimala
förutsättningar för gods-, passagerar-, färje- och kryssningstrafik på Gotland samt för
fiske- och småbåtstrafik.

•

Arbeta för att hamnverksamheten i Visby säkerställs och utvecklas.

•

Bevaka kryssnings-, RoRo-, och fraktmarknaden i Östersjön.

•

Arbeta för en god miljösatsning i hamnarna och havsmiljön samt verka för hög
säkerhet i hamnarna.
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Inriktningsmål
14 Hamnverksamhet

forts

•

Verka för en utökad aktivitet i hamnarna utanför Visby

•

Trafikmässigt mindre hamnar bör på sikt utarrenderas eller överlåtas till klubbar,
hamnföreningar o.s.v.

Gatu- och markavdelningen
21 Exploateringsverksamhet

•

Tillgodose kommunens behov av mark för framtida exploateringar. Aktivt verka för
att bostads- och industrifastigheter nybildas i de delar av kommunen där efterfrågan
finns eller där det finns en allt ökande efterfrågan på bebyggbar mark.

•

Med utgångspunkt från översiktsplaner samt efterfrågan på bebyggbar mark ska en
femårig markreserv hållas.

283 Arrendefastigheter

•

Långsiktig upplåtelse av mark där nyttjanderättshavaren uppfört eller planerar att
uppföra byggnad eller anläggning. Kortsiktiga upplåtelser av den obebyggda
markreserven.

284 Markreserv

•

Förvaltning av mark som på sikt kan bli aktuell för exploatering liksom strategiska
markinnehav.

•

Mark som inte uppfyller villkoren eller är olönsam bör säljas.

•

Mark som bedöms ej ha betydelse för framtida exploatering skall avvecklas.

285 Tomträtter

•

Tomträttsinnehavare skall erbjudas möjligheten att friköpa sin tomträtt till ett pris
motsvarande 80% av det av kommunfullmäktige antagna tomtpriset.

•

Tillhandahålla tomtmark för olika ändamål till en rimlig kostnadsnivå.

29 Bad och rastplatser

•

De av kommunen ägda badstränderna skall ha en standard som uppfyller marknadens
krav.

•

Medverka till att drift och underhåll av de icke kommunägda badstränderna
successivt överförs till lokala aktörer. Där så kan ske ska ett kommunalt stöd kunna
påräknas.

32 Gatu- och väghållning

•

Gator och vägar ska hålla en trafikanpassad standard. Underhållet skall utföras så att
anläggningarnas värde vidmakthålls.

•

I enlighet med av kommunfullmäktige antagen handlingsplan för handikappade.

•

Enskilda vägar som uppfyller vissa villkor kan erhålla kommunalt underhåll eller
bidrag.
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Inriktningsmål
32 Gatu- och väghållning

forts

•

Enskilda vägar som leder till av kommunen och länsstyrelsen särskilt utvalda platser
av kulturhistoriskt värde eller till platser som av andra skäl utgör viktiga utflyktsmål
för turistnäringen skall underhållas så att en trafikanpassad standard vidmakthålls.

•

Där kommunen är huvudman eller övertagit underhållet för gator inom detaljplanelagda områden för permanentboende skall gatubelysning anläggas.

•

Kommunens belysning på vägar som inte kan inordnas i ovanstående underhålls så
länge den har en teknisk livslängd. Därefter skall om förutsättningar finns samverkan
ske med kyrkan, föreningar eller dylikt på orten om ett eventuellt övertagande av
belysningen innan den demonteras.

34 Offentlig service

• Enligt antagna regler och principer upplåta allmän platsmark.
39 Trafiksäkerhet

• I enlighet med av kommunfullmäktige antaget trafiksäkerhetsprogram.
40 Parkverksamhet

•

Erbjuda allmänheten en god park- och naturmiljö.

•

Underhållet skall ha en sådan standard så anläggningarnas värde vidmakthålls.

•

Utveckla grönområden efter ekologiskt riktiga principer.

Fastighetsavdelningen
22 Fastighetsförvaltning

•

Att bibehålla fastighetsinnehavets reala värde och goda funktion.

• Att driva och underhålla lokaler och installationer till lägsta totalkostnad under byggnadens livscykel enligt gällande lagar och förordningar
•

Att förvaltning och byggande sker med beaktande av antagna miljömål och övriga
miljöhänsyn.

•

Att på bästa sätt tillgodose förvaltningarnas lokalbehov samt optimera fastighetsnyttjandet.

•

Att genom utnyttjande av i huvudsak kända material och beprövad teknik skapa en
sund inomhusmiljö som motverkar uppkomst av ohälsa.

25 Fastighetsservice

•

Ge god fastighetsservice på konkurrenskraftiga villkor.
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Inriktningsmål
Fastighetsavdelningen forts
281 Semesterbyar/campingplatser

•

Avveckla i första hand de anläggningar som är belägna utanför Visby genom
försäljning och normalt upplåta marken med tomträtt.

•

Verksamheten ska ge en positiv avkastning.

282 Hyresfastigheter

•
•

Se 22 Fastighetsförvaltning.
Avveckla fastigheterna när marknadsläget så medger.

Bygg- och projektavdelningen
23 Bygg och projektledning

•

Genomföra beställda projekt inom angiv-na produktionskostnadskalkyler och tidsramar med beaktande av framtida drift-, underhålls- och ombyggnadskostnader.

•

Bevaka utvecklingen på byggmarknaden så att ny teknik och nya material kan utnyttjas på ett ekonomiskt och miljömässigt tillfredsställande sätt.

27 Bostadspolitiska frågor

•

Verksamheten skall med hög kompetens ge professionell rådgivning och service
samt handlägga ärenden avseende bra boendemiljö för handikappade och fullfölja
övriga bostadspolitiska beslut.

Teknisk Service
24 Städservice

•

Tillhandahålla kunderna städservice med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser

37-38 Teknisk service

•
•
•

Med hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser tillhandahålla förnödenheter, maskiner och fordon.
Utföra service, reparationer och skylttillverkning med rätt kvalitet och pris.
Ha kompetens och resurser så att drift och underhåll av vägar, parker och vatten/
avloppsnät utföres med hög kvalitet och konkurrenskraftigt pris.

Kollektivtrafikavdelningen
36 Kollektivtrafik

•

I enlighet med av kommunfullmäktige antagen verksamhetsplan för kollektivtrafik.

•

Verka för en samordning och utveckling av samhällsbetalda resor.
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Inriktningsmål
Driftavdelningen
54 Vatten och avloppsverksamhet

• Vatten med god kvalitet och i efterfrågad mängd skall anskaffas och distribueras på
ett säkert och hygieniskt sätt till i första hand abonnenter inom av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsområden.
• För att tillgodose förväntade framtida vattenbehov skall kommunen bedriva långsiktig
planering, skydda och säkra befintliga vattentäkter samt lokalisera möjliga
vattentäkter.
• Avloppsvatten från i första hand abonnenter inom av kommunfullmäktige fastställda
verksamhetsområden skall omhändertas och renas.
56 Avfallshantering

• Avfallshantering skall bedrivas i enlighet med gällande renhållningslag och förordning samt kommunens renhållningsordning. Behovet av avfallsdeponi för Gotland
skall tillgodoses
• Utveckling inom återvinnings- och källsorteringsområdet skall bevakas och tillvaratas
• Återvinningsmaterial och restavfall skall avsättas resp slutbehandlas på bästa sätt
med avseende på resursbesparing, ekonomi och miljövård.
•

Verka för att den totala avfallsmängden på sikt skall minska.
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INTERPELLATIONSSVAR
20000-11-06

Interpellation angående tandvårdspatienters kreditvärdighet
Solveig Artsman (m) har i interpellation 2000-10-16 refererat till uppgifter i
massmedia varav framgår att det på vissa håll i landet förekommer att man inom
tandvården undersöker patienternas kreditvärdighet när behandlingskostnaden
väntas överstiga 3 000 kronor. Mot denna bakgrund har interpellanten ställt följande frågor:
•

Hur är det på Gotland?

•

Begärs kreditupplysning av patienterna?

•

Om så är fallet, hur ordnas då behandlingen för de patienter som inte bedöms
kreditvärdiga?

•

Ingen människa ska ju behöva vara utan vård?

Mitt svar:
Det förekommer att man på Gotland begär kreditupplysning inför större tandvårdsbehandlingar. Flera kliniker inom folktandvården kontrollerar däremot med
Kreditarkiv (som erhålles från Konsult- och servicekontoret) och man tillämpar
större noggrannhet med kontantbetalning om patienten finns med i kreditarkivet.
Akut tandvård ges alltid förbehållslöst utan prövning.
Många landsting, liksom privattandläkarnas organisation, erbjuder vid behov avbetalningsmöjlighet vid större och kostnadskrävande behandlingar. Folktandvården på Gotland erbjuder inte denna möjlighet men individuell avbetalningsplan kan upprättas i vissa fall om patient hamnat i akut ekonomisk svårighet.
Folktandvården på Gotland försöker anpassa individuella lösningar utifrån patientens vårdbehov och betalningsförmåga. Om en patient inte anser sig ha ekonomiska förutsättningar att betala den planerade tandvårdsinsatsen finns ofta
möjlighet till alternativa lösningar och då till varierande kostnadsnivåer. Detta
kan alltså innebära att en patient inte ger det optimala resultatet men dock ett
resultat som är fullt tillfredsställande till en lägre kostnad. Folktandvården kan
även hjälpa en patient i kontakten med socialtjänsten i samband med utredning
om bidrag till tandvårdskostnaden.

Lena Celion
kommunalråd
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