Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2000 10 16
Sid
§ 172
§ 173

Diskussion; en uthållig demokrati ..................................................................202
Vision och mål för kommunikationerna till och från Gotland .......................203

§ 174

Delårsrapport 2/2000 ......................................................................................204

§ 175
§ 176

Tilläggsanslag för organisationsutredning hälso- och sjukvårdsnämnden .....205
Tilläggsanslag för hyreskostnader för Visby lasarett......................................206

§ 177

Gotlands kommuns engagemang i Kulturhuset Borgen .................................207

§ 178
§ 179

Fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden. Ersättare ..................................208
Fyllnadsval. Folkhögskolestyrelsen. Ersättare................................................209

§ 180

Fyllnadsval. Lokala skattekontorets skattenämnd. Ledamot ..........................210

§ 181

Fyllnadsval. Revisor i hemvärnsområde 7012................................................211

§ 182
§ 183

Fyllnadsval. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ledamot och ersättare ..........212
Fyllnadsval. Miljörådet. Ersättare...................................................................213

§ 184

Interpellation. Inskränkningar i färjetrafiken..................................................214

§ 185
§ 186
§ 187

Interpellationer. Hyrläkare..............................................................................214
Interpellation. Bredbandsutbyggnaden på Gotland.........................................214
Interpellation. Placering i familjehem ............................................................215

§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194

Interpellation. Organisation och riktlinjer för avlastning ...............................215
Interpellation. Reculture .................................................................................215
Interpellation. Klotter och skadegörelse .........................................................216
Enkla frågor ....................................................................................................217
Motioner; nya .................................................................................................218
Interpellationer; nya........................................................................................219
Information .....................................................................................................220

PROTOKOLL

GOTLANDS KOMMUN

Sammanträdesdag

Kommunfullmäktige

2000 10 16

Plats och tid

Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby, kl 09.00-12.001)
13.00-20.20

Beslutande

Se följande sidor

Övriga närvarande

Claes Kullberg, tf. kommundirektör
Barbro Sjögren, kanslisekreterare

Utses att justera

Eric Carlsson och Rose-Marie Stenbom

Justeringens plats
och datum

Ledningskontoret, kansli- och informationsenheten
2000 10 30

Underskrifter

Sekreterare..............................................................................Paragrafer

172-194

Ann Egefalk
Ordförande ..............................................................................……………………………….

Inger Harlevi

Justerande............................................................................... ......................................................

Eric Carlsson
1)

Rose-Marie Stenbom

Grupparbete

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdag

2000-10-16

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande
2000-11-21

2000-10-30

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret, kansli- och informationsenheten

Underskrift

........................................................................................................................................

199

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2000 10 16
Inger Samuelsson (c)
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)
Barbro Öncel (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Rut Åkerberg (kd)
Björn Fransson (mp)
Ann Enström (mp)

Beslutande
Ledamöter
Inger Harlevi (m), ordförande
Per-Olof Jacobsson (c)
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
(kl 13.00--20.20, §§ 172--194)

Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (m)
(kl 09.00--18.15, §§ 172--183)

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)

Carina Lindberg (v)
Jan-Erik Eriksson (v)

(kl 09.00--19.45, §§ 172--187)

(kl 09.00--16.05, §§ 172--183)

Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Arne Ohlsson (c)

Jan Lindell (fp)

(kl 09.00--19.45, §§ 172 delvis--187)

(kl 09.00--18.15, §§ 172--183)

(kl 13.00--18.15, §§ 172--183)

Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
(kl 13.00--20.20, §§ 172--194)

Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Torsten Gislestam (c)
Anna Andersson (c)
(kl 09.00--19.00, §§ 172--185)

Börje Lundberg (c)
(kl 09.00--19.00, §§ 172--185)

Margareta Persson (m)
(kl 14.00--20.20, §§ 172 och 174--194)

Solveig Artsman (m)
Tommy Gardell (s)
Maj-Britt Fallgren (s)
Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
(kl 13.00--18.15, §§ 172--183)

Ulla Hammarhjelm (m)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Bodil Rosengren (v)
Christer Engelhardt (s)
(kl 13.00--18.15, §§ 172--183)

200

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2000 10 16
Agneta Ramnhagen (m)

Tjänstgörande ersättare
Lennart Johansson (v)
(för Elias Özyurt-Eldenblom)

Fredrik Ahlkvist (v)
(för Carina Flodman-Andersson)

Pauli Eile (gp)
(för Odd Magnusson)

Leif Dahlby (s)
(för Jan Lundgren)

Wera Svensson (s)
(för Sonia Landin)

Ursula Jacobsson (c)
(för Barbro Ronsten)

Stefan Nypelius (c)
(för Curt Broberg)

Curt Redner (s)
(för Eric Martell)

Daicy Larsson (s)
(för Per-Rune Högberg)

Per-Erik And (s)
(för Eva Palmgren)

Lena Palmborg-Karlsson (s)
(för Karin Eriksson)

Anders Björklund (s)
(för Per-Åke Ekelöf)

Gunilla Segerlund (gp)
(för Torsten Andersson)

Lars-Erik Benneck (m) (kl. 18.15--20.20, §§
184--194), för Roy Hansson)

Christer Mattsson (c) (kl 18.15--20.20,
§§ 184--194, för Arne Ohlsson)
Göthe Malmros (m) (kl 13.00--14.00,
§§ 173, för Margareta Persson och kl 18.15-20.20, §§ 184--194, för Per Österlund)
Jessica Cederblad (s) (kl 18.15--20.20,
§§ 184--194, för Christer Engelhardt)
Hans-Åke Norrby (mp) (kl 19.45--20.20,
§§ 188--194, för Ann Enström)
Sonja Ilander (fp) (kl 18.15--20.20,
§§ 184--194, för Jan Lindell)

Icke tjänstgörande ersättare
Lars Ahlner (fp)
Rolf Enström (mp)
Birgitta Eriksson (m)
Karl-Henrik Fridblom (m)
Nils-Arne Nygren (kd)
201

PROTOKOLL
2000 10 16

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 172
Diskussion; en uthållig demokrati
KS2000/0266-10
- ”En uthållig demokrati” SOU 2000:1, 2000 09 04
- Diskussionsfrågor 2000 09 27

Justitiedepartementet har, i ett nationellt rådslag om demokratiutredningens betänkande
”En uthållig demokrati”, inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter.
Ordförandena i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska
beredas så, att yttrande över förslaget avges av kommunstyrelsen efter att ärendet
diskuterats i kommunfullmäktige. Hanteringen i kommunfullmäktige utformades så, att
ledamöterna först i (10) grupper avskilt diskuterade utarbetade frågor och senare
redovisade sina synpunkter under sammanträdet för att ge möjlighet till gemensam
diskussion. Ett frågeformulär hade sammanställts och behandlats i kommunfullmäktiges
förnyelsegrupp. Gruppernas diskussion ägde rum under förmiddagen.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att med ledning av de synpunkter som framförts i
gruppernas redovisningar avge Gotlands kommuns yttrande över
Demokratiutredningens betänkande.
• Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska förslaget till yttrande tillställas
kommunfullmäktiges ledamöter.
Anm:
Gruppindelning, frågor och redovisat mtrl bifogas det tryckta
protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 173

Vision och mål för kommunikationerna till och från Gotland
KS2000/0603-53
- Ledningskontoret 2000 09 21
- Kommunstyrelsen 2000 09 21, § 275

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till "vision och mål för kommunikationerna till
och från Gotland". Dokumentet har utarbetats i syfte att visa komplexiteten i de
frågeställningar som gäller Gotlands kommunikationer, att formulera krav på
kommunikationssystemet ur ett Gotlands-perspektiv, samt att utgöra en grund för
kommunens ställningstagande till förslag i statliga utredningar inom
kommunikationsområdet.
Tre frågor har bedömts vara av särskilt stort intresse när det gäller kommunikationerna:
fraktpriserna för gods på färjorna, biljettpriserna på flyget, samt avgångstiderna för
persontrafiken på båtarna.
Anföranden:
Anföranden hölls av Hans Klintbom (c), Roy Hansson (m), Eric Carlsson (c),
Åke Svensson (s), Arne Ohlsson (c), Lilian Virgin (s), Brittis Benzler (v), PerOlof Jacobsson (c), Sven Larsson (gp), Bror Lindahl (fp) och Torsten Gislestam (c)
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Förslaget till ”Vision och mål för kommunikationerna till och från Gotland” antas.
Expedieras:
Ledningskontoret/Regionala utvecklingsenheten
Konsult- och servicekontoret
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige
Kf § 174
Delårsrapport 2/2000
- Delårsrapport 2/2000
- Kommunstyrelsen 2000 09 21, 280

Kommunstyrelsen har överlämnat delårsrapport (för andra kvartalet) nr 2/2000.
Prognosen pekar på ett underskott på 19 mkr, vilket är en försämring med 28 mkr
jämfört med delårsrapport 1, då ett överskott på 9 mkr prognostiserades. Underskottet
hänför sig främst till vårdnämnderna och hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska
nämnden och räddningstjänsten.
Anföranden:
Anföranden hölls av Hans Klintbom (c), Björn Jansson (s), Bodil Rosengren (v), Eva
Nypelius (c), Lena Celion (m) och Bror Lindahl (fp).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Delårsrapporten läggs tillhandlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 175

Tilläggsanslag för organisationsutredning hälso- och sjukvårdsnämnden
KS2000/0559-04
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2000 08 28, § 15
- Ledningskontoret 2000 08 28
- Kommunstyrelsen 2000 09 21, § 282

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt tilläggsanslag med 1,9 mkr för översyn av
den inre strukturen. 1,5 mkr hänför sig till 2000 och 400 000 kr till 2001.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt framställningen för år 2000 och hänvisat frågan om
medel för år 2001 till budgetberedningen
Anföranden:
Anföranden hölls av Hans Klintbom (c) och Carina Lindberg (v).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas 1,5 mkr i tilläggsanslag för översyn av den
inre organisationen. 1 mkr anvisas ur kommunens eget kapital om 500 000 kr
omdisponeras från kommunstyrelsens (ledningskontoret) anslag för verksamhetsutveckling.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret/Henry Henziger

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige
Kf § 176

Tilläggsanslag för hyreskostnader för Visby lasarett
KS2000/0444-04
- Länsvårdnämnden 2000 06 19, § 118
- Ledningskontoret 2000 08 28
- Kommunstyrelsen 2000 09 21, § 283

Länsvårdnämnden har begärt tilläggsanslag med 2,6 mkr för de ökade hyreskostnader
som beror på att kapitalkostnaderna ökat då vissa kvarvarande investeringsutgifter
aktiverats i samband med slutredovisningen av lasarettsprojektet 1999.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt framställningen.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Hälso- och sjukvårdsnämnden får 2,6 mkr i tilläggsanslag för ökade hyreskostnader
(kapitalkostnader). Medel anvisas ur kommunens eget kapital.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 177

Gotlands kommuns engagemang i Kulturhuset Borgen
KS 2000/0610-04
- Konsult- och servicekontoret 2000 08 25
- PM 2000 07 05
- Kommunstyrelsen 2000 09 21, § 285 och § 284

Kommunstyrelsen har föreslagit att Gotlands kommun ska avveckla sitt engagemang i
föreningen Kulturhuset Borgen ek. för. Bakgrunden är bl.a. bibliotekets förestående
utflyttning till Almedalsbiblioteket.
Konsult- och servicekontoret har belyst olika alternativ för avveckling och konsekvenserna. Den utredningen kompletterar den promemoria som en arbetsgrupp gjort om
framtida användning av Borgen. Enligt konsult- och servicekontoret föreligger två vägar
för avvecklingen; endera avvecklar Gotlands kommun sitt engagemang i föreningen
eller medverkar till att föreningen upphör genom likvidation.
Yrkanden:
•

Åke Svensson (s) yrkade, med instämmande av Hans Klintbom (c), Torsten
Gislestam (c) och Bengt Viberg (v) att kommunfullmäktige skulle besluta att
”Gotlands kommun bör avveckla sitt engagemang i föreningen men se till att
tillgången till teatersalongen säkras”.

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Åke Svenssons
yrkande och förklarade sig anse att kommunfullmäktige bifallit Åke Svenssons yrkande.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Gotlands kommun bör avveckla sitt engagemang i Kulturhuset Borgen men se till att
tillgången till teatersalongen säkras.
• Kommunstyrelsen bemyndigas verkställa avvecklingen.
• Arbetsgruppens rapport (PM om framtida användning av Kulturhuset Borgen) läggs till
handlingarna.
Expedieras:
Konsult- och servicekontoret
Kultur- och fritidsnämnden
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 178

Fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden. Ersättare
- Britt-Marie Dahlströms avsägelse 2000 06 27

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Britt-Marie Dahlström (c) som vid kommunfullmäktiges sammanträde 2000 09 11
befriats från uppdraget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. år 2002 års utgång utses:
Helena Ström (c), Södervärnsgatan 2, 621 46 Visby
att vid förhinder inträda i ordningen efter Bo Lindström.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Helena Ström

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige
Kf § 179

Fyllnadsval. Folkhögskolestyrelsen. Ersättare
- Barbro Ullberg Gardells avsägelse 2000-09-18

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare i folkhögskolestyrelsen efter
Barbro Ullberg Gardell (s), som avsagt sig uppdraget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Barbro Ullberg Gardell (s) befrias från sitt uppdrag som ersättare i folkhögskolestyrelsen.
• Till ny ersättare i folkhögskolestyrelsen t.o.m. 2002 års utgång utses:
Jessica Cederblad (s), Jungmansgatan 141, 621 52 Visby.
att vid förhinder inträda i ordningen efter Hans-Åke Norrby.

Expedieras:
Folkhögskolestyrelsen
Barbro Ullberg Gardell
Jessica Cederblad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 180

Fyllnadsval. Lokala skattekontorets skattenämnd. Ledamot
- Bengt Öslöfs avsägelse 2000-09-10

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ledamot i lokala skattekontorets
skattenämnd efter Bengt Öslöf (m), som avsagt sig uppdraget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Bengt Öslöf (m) befrias från sitt uppdrag som ledamot i lokala skattekontorets
skattenämnd.
• Till ny ledamot i lokala skattekontorets skattenämnd t.o.m. 2002 års utgång utses:
Anna-Maria Frostman (m), Södra Kustvägen 46, 620 20 Klintehamn.
Expedieras:
Lokala skattekontorets skattenämnd
Bengt Öslöf
Anna-Maria Frostman

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

210

PROTOKOLL
2000 10 16

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 181

Fyllnadsval. Revisor i hemvärnsområde 7012

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny revisor i hemvärnsområde 7012 efter
avlidne Helge Wickman (c).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Till ny revisor i hemvärnsområde 7012 för år 2000 utses: Lars Jakobsson (c),
Rosenbys, Eskelhem, 620 20 Klintehamn
Expedieras:
Hemvärnsområde 7012
Lars Jakobsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

211

PROTOKOLL
2000 10 16

GOTLANDS KOMMUN
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Kf § 182

Fyllnadsval. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ledamot och ersättare
- Staffan Landins avsägelse 2000 07 13

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Staffan Landin (s)som avsagt sig uppdraget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Staffan Landin (s) befrias från sitt uppdrag som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
• Till ny ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. år 2002 års utgång utses:
Göte Porselius (s) Gutevägen 25 A, 621 46 Visby (tidigare ersättare).
• Frågan om utseende av ny ersättare bordläggs till kommunfullmäktiges
decembersammanträde.
Expedieras:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Staffan Landin
Göte Porselius

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 183
Fyllnadsval. Miljörådet. Ersättare
- Staffan Landins avsägelse 2000 07 13

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare i miljörådet efter Staffan
Landin (s)som avsagt sig uppdraget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Staffan Landin (s) befrias från sitt uppdrag som ersättare i miljörådet.
• Frågan om utseende av ny ersättare bordläggs till kommunfullmäktiges
decembersammanträde.
Expedieras:
Miljörådet
Staffan Landin

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

213

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2000 10 16

Kf § 184
Interpellation. Inskränkningar i färjetrafiken
Dnr KS2000/0580 00

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av Åke
Svensson (s) om inskränkningar i färjetrafiken och eventuella åtgärder för att förhindra
detta. Åke Svensson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 09 11

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 185
Interpellationer. Hyrläkare
Dnr KS2000/0581 02/KS2000/0585 02

Kommunalrådet Lena Celion (m) besvarade interpellation av Anna Andersson (c) och
Gerty Holmstedt (s) om bl.a. merkostnaden för att anlita hyrläkare och planerna för att
lösa läkarbristen. Anna Andersson och Gerty Holmstedt tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls också av Carina Lindberg (v), PerOlof Jacobsson (c), Torsten Gislestam (c), Torgny Lihnell (mp), Hans Klintbom (c) och
Per-Anders Croon (m).
Interpellation 2000 09 11

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 186
Interpellation. Bredbandsutbyggnaden på Gotland
Dnr KS2000/0580 00

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av Lars
Thomsson (c) om innebörden för Gotland av riksdagens beslut om IT, vilka krav på
finansiering som ställdes på kommunen och eventuell tidsplan för utbyggnaden av
bredband. Lars Thomsson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anförande hölls också av Åke Svensson (s).
Interpellation 2000 09 11

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 187
Interpellation. Placering i familjehem
Dnr KS2000/0587 85

Vårdnämndernas ordföranden, Per-Anders Croon (m), Kerstin Kalström (c) och Bror
Lindahl (fp) besvarade interpellation av Carina Lindberg (v) om det ökade antalet
placeringar i familjehem, samt eventuella åtgärder i förebyggande syfte. Carina
Lindberg tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls också
av Lena Celion (m), Rose-Marie Stenbom (s), Gösta Hult (c) Inger Harlevi (m), Lilian
Edwards (m), Nils Ronquist (kd), Sven Larsson (gp) och Eva Nypelius (c).
Interpellation 2000 09 11

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 188
Interpellation. Organisation och riktlinjer för avlastning
Dnr KS2000/0583 90

Kommunalrådet Lena Celion (m) besvarade interpellation av Rose-Marie Stenbom (s)
om organisation av, alternativ till och riktlinjer för avlastning av
dem som vårdar i hemmet". Rose-Marie Stenbom tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan. Anförande hölls också av Kerstin Kalström (c).
Interpellation 2000 09 11

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 189
Interpellation. Reculture
Dnr KS2000/0586 40

Tekniska nämndens ordförande Ove Nyman (m) besvarade interpellation av
Brittis Benzler (v) om huruvida bränslepellets, som Reculture producerar, uppfyller
svenska miljökrav. Brittis Benzler tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anförande hölls också av Lars Thomsson (c).
Interpellation 2000 09 11

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 190
Interpellation. Klotter och skadegörelse
Dnr KS2000/0586 40

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Ulla Hammarhjelm (m) om åtgärder för att komma tillrätta med klotter och annan
skadegörelse. Ulla Hammarhjelm tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan.
Interpellation 2000 09 11

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 191
Enkla frågor
•

Lars Thomsson (c) fick tillstånd att ställa en enkel fråga om saneringen efter
utsläppet av olja på Gotska Sandön. Frågan besvarades av kommunstyrelsens
ordförande Hans Klintbom (c).

•

Torsten Gislestam (c) fick tillstånd att ställa en enkel fråga om åtgärden för att ta bort
ogräs m.m. i gränderna i Innerstaden. Frågan besvarades av tekniska nämndens
ordförande Ove Nyman (m).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 192
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

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

KS 2000/0652
2000 10 16

Margareta Persson (m) och Lars-Erik Benneck (m)
Policy för internationella kontakter inom Gotlands kommun

KS 2000/0653
2000 10 16

Per-Erik And (s) m.fl.
Behovet av ekonomiskt stöd till Riksförbundet för Social och
Mental Hälsa (RSMH) på Gotland 2001

KS 2000/0654
2000 10 16

Carina Lindberg (v)
Utökad och förbättrad kollektivtrafik till Östergarnslandet

KS 2000/0655
2000 10 16

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 193
Interpellationer; nya
•

Solveig Artsman (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande
Hans Klintbom (c) ställa interpellation om drivmedelsprisernas effekt för Gotlands
kommun. (Dnr KS 2000/0656 50)

•

Solveig Artsman (m) fick tillstånd att till kommunalrådet Lena Celion (m) ställa
interpellation om kreditupplysning i tandvården. (Dnr KS 2000/0657 95)

•

Solveig Artsman (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande
Hans Klintbom (c) ställa interpellation om översyn av kommunens lokalbehov. (Dnr
KS 2000/0658 29)

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 § 194
Information
Till handlingarna lades
• Revisorsintyg för Gotlands läns allmänna försäkringskassa.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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INTERPELLATIONSSVAR
2000-10-16

Interpellation om inskränkningar i färjetrafiken
Åke Svensson (s) har i en interpellation till mig ang färjetrafiken tagit upp den planerade
förändringen av tidtabellen för HSC Gotland för år 2000-2001.
I interpellationen ställs frågan vilka åtgärder jag som kommunstyrelsens ordförande har
vidtagit och/eller är beredd att vidta för att de planerade försämringarna i turlistan inte
skall komma till stånd.
Mitt svar:
Gotlandstrafiken är Gotlands väg till övriga Sverige. Det är viktigt att trafiken på denna
väg kan löpa smidigt utan hinder eller avbrott under hela året. Utifrån ett gotländsk perspektiv finns det ingen anledning att acceptera en trafiksituation som är sämre än för
kommuner i övriga Sverige. Därför är de inskränkningar i båttrafiken som föreslogs av
Destination Gotland/Rikstrafiken inte acceptabla.
På initiativ av mig och landshövdingen har en skrivelse överlämnats till Rikstrafiken i
Sundsvall som behandlar färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet. På trafikantrådets
möte den 7 september aviserades att all trafik med snabbfärjan innevarande år kommer
att upphöra i november p g a bunkerprisutvecklingen. I skrivelsen framhåller vi att målet
för transporttrafiken för/på Gotland måste tillgodoses oberoende av hur oljepriset utvecklas. I skrivelsen framförs också att Gotland inte kan acceptera att snabbfärjan tas ur
trafik i november i år och inte heller den planerade neddragningen år 2001.
Rikstrafikens styrelse har beslutat att tillmötesgå våra krav, vilket är mycket positivt.
Ingen av de inskränkningar som interpellanten befarar verkar därför bli genomförda.
Bland övriga åtgärder som jag medverkat till att initiativ tagits vill jag särskilt lyfta fram
det dokument om visionen och målen för kommunikationerna till och från Gotland, som
kommunfullmäktige nu har att ta ställning till. Detta dokument kommer att utgöra en
grund för de krav som vi kan ställa på kommunikationssystemet utifrån ett Gotlandsperspektiv.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordf

INTERPELLATIONSSVAR
2000-10-16

Interpellationer om hyrläkare
Ledamöterna Gerty Holmstedt (s) och Anna Andersson (c) har i interpellationer ställt tre
respektive två frågor om hyrläkare. Frågorna och mina svar framgår nedan.
Först vill jag ge en kort information om bemanningsläget:
Tidningen Dagens Medicin gjorde i juni månad en kartläggning av antalet vakanta distriktsläkartjänster i landet. Då var nästan 600 läkartjänster i primärvården vakanta. Vid
en motsvarande rundfrågning som gjordes hösten 1998 var ca 250 tjänster vakanta.
Paradoxalt nog är det den ökade satsningen på primärvården som är den viktigaste förklaringen till att vakanserna har blivit fler de senaste åren. Flera landsting har höjt ambitionsnivån för primärvården och ökat läkartätheten dvs inrättat flera tjänster. Antalet
färdigutbildade distriktsläkare har dess- utom minskat de senaste åren och efterfrågan/behovet har ökat. Samtliga huvud- män anlitar nu inhyrda läkare. Ca 240 hyrläkare arbetar nu inom svensk primärvård.
På Gotland finns 32 distriktsläkartjänster och av dessa är 11.5 vakanta. I dessa 32
tjänster ingår 4 tjänster som är speciellt inriktade på äldreomsorgen. Av de drygt 11
vakanserna besätts (september) 7 av hyrläkare, 1,8 av vikarier och 1 av läkare under
specialisttjänstgöring (ST).
Nu till frågeställningarna:
I vilken utsträckning används hyrläkare för närvarande?
Till och med augusti månad har vi i medeltal anlitat fem hyrläkare i primärvården
men under september månad har det varit sju. Inom psykiatrin finns två hyrläkare sedan
början av september och på ögonkliniken en. Totalt alltså 10 inhyrda läkare under september månad.
Hur mycket har hyrläkarna kostat hittills i år, alla kostnader inkluderade?
Vilken är merkostnaden som hyrläkarna inneburit?
Inom primärvården har kostnaden uppgått till 7,3 mkr (varav ca 0,4 avser arbete under
jourtid). Kostnaden föpr psykiatriska kliniken uppgår till 230 tkr och för ögonkliniken
700 tkr. Totalt alltså ca 8,3 mkr t o m september månad.

För att bedöma merkostnaden har jag utgått från kostnaden för en fast anställd läkare.
Denna kostnad kan jämföras med kostnaden för sedvanlig vikariatsanställning respektive hyrläkare. Dessa kostnader framgår av overheadbild (bilaga). I samtliga där redovisade kostnader ingår även personalomkostnader. I kostnaden för vikarie och hyrläkare
ingår beräknad kostnad för resor och boende.

Vilka åtgärder har ordföranden vidtagit för att minimera behovet av hyrläkare?
Hur planerar man att framöver lösa läkarbristen på Gotland?
I det korta perspektivet måste vi försöka anställa de kompetenta läkare som vill komma
hit och arbeta. Läkare på sjukhuset har erbjudits möjlighet att arbeta i primärvården.
Traditionell annonsering har på senare tid inte givit något resultat men rekryteringsarbetet måste självfallet fortsätta. Vissa vikarier som arbetat på Gotland har ofta någon
anknytning t ex sommarboende, har bott här tidigare eller liknande. Dessa läkare bör vi
aktivt försöka rekrytera och undersöka deras eventuella krav och önskemål såsom möjlighet till forskning, deltidsarbete eller liknande. Vi bör även självkritiskt undersöka av
vilken anledning nyckelpersoner
lämnar sina tjänster. Vi bör även se över behovet av ST-läkare i allmänmedicin. Primärvårdens framtida uppdrag och roll måste tydliggöras. Tillgång till attraktiva bostäder,
bra skola och barnomsorg etc är också viktiga förutsättningar för rekrytering.
Ett av flera utvecklingsprojekt som pågår inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att
ta fram en strategi/plan för rekrytering av nyckelpersoner. Långsiktigt måste vi skapa
förutsättningar för en positiv och utvecklingsinriktad verksamhet som också erbjuder
goda arbetsvillkor. Inom ramen för den nationella handlingsplanen kommer vi utifrån
lokala förutsättningar att under nästa år utarbeta handlingsplaner som preciserar t ex hur
primårvården på Gotland bör utvecklas.
Jag delar motionärernas uppfattning om att hyrläkare borde utnyttjas i begränsad
omfattning och vara en mer tillfällig lösning vid akuta behov. Jag är också medveten om de många negativa konsekvenser hyrläkarsystemet medför t ex vad avser
kostnad, kontinuitet, belastning på befintlig personal osv. Enligt hälso- och sjukvårdslagen måste vi ändå – med eller utan vakanser – kunna erbjuda befolkningen en god
hälso- och sjukvård. I den situation vi nu befinner oss i måste vi trots allt använda oss
av inhyrda resurser.

Lena Celion
kommunalråd

Kostnad (kr) per år inkl PO

Lön och ersättningar, anställd
Lön och ersättningar och
omk,vikarie
Ersättning till
bemanningsföretag

Budget: (32 tjänster)

860 000
1 075 000

+ 25 %

1 542 000

+ 80 %

27 520 000

Kostnader:
Anställda 20.5

17 630 000

Hyrläkare 7 (12 månader)

10 794 000

Vikarier 1.8
Utbildningstjänst 1

1 935 000
432 000

INTERPELLATIONSSVAR
2000-10-16

Interpellation om bredbandsutbyggnaden till/från Gotland
Ledamoten Lars Thomsson, c, har i en interpellation ställt följande frågor om bredbandsutbyggnaden till/från Gotland:
"1 Vad innebär riksdagens IT-beslut för Gotland?
2 Vilka krav på kommunal medfinansiering ställs?
3 Hur ser tidsplanen ut?"
Svar på fråga 1:
•

Riksdagens IT proposition innebär att man från statens sida är beredd att skjuta till
medel för en bredbandsutbyggnad som skall nå alla.

•

Ett delresultat av Riksdagens IT proposition är uppdraget åt Svenska Kraftnät som
har att dra ett fibernät mellan landets samtliga kommunhuvudorter, inklusive Visby.

•

Näringsdepartementets bredbandsutredning har anvisat ca 14 miljoner till Gotland
för en modernisering av accessnätet, dvs. dragning av fiber in till vart hushåll.

•

Bredbandsutredningen har sedan ytterligare 2,6 miljarder till orts sammanbindande
nät. Det är dock ännu inte klart hur mycket medel vi kommer att erhålla för Gotlands
vidkommande. Slutbetänkande beräknas komma kring den 31 oktober.

•

En total utbyggnad av fiber till alla hushåll, inklusive fritidsboende vilket är inkluderat i Bredbandsutredningens förslag, skulle i dagsläget för Gotlands vidkommande
ligga kring 250 – 300 miljoner kronor. Av detta belopp utgör en utbyggnaden av
accessnätet uppskattningsvis ca 80% och stomnätet resterande 20%.

Svar på fråga 2:
•

Än så länge finns bara bredbandsutredningens modell för en utbyggnad av accessnätet att gå efter, men den kommer sannolikt att vara giltig även för utbyggnaden av
stomnätet. Vad gäller accessnätet avser staten att satsa 1/3, kommunen skall stå för
en 1/3 och det lokala näringslivet/andra intressenter är tänkt att stå för den sista 1/3.

•

Vad avser accessnätet bör det påpekas, enligt ovan sagda 80 – 20 % modell, att 14
miljoner x 3 endast utgör en droppe i havet av den uppskattade kostnaden vid en
traditionell utbyggnad med fiber till alla hushåll.

•

För Gotlands del kan en ev. delfinansiering komma ifrån omställningsbidraget, ca 10
miljoner, samt i form av mål 2 medel och ev. EU medel.

•

Ett utbyggt bredbandsnät skulle kunna leda till stora besparingar inom flera kommunala verksamhetsområden. De mest närliggande områdena gäller äldreomsorg,
primärvård och undervisning, men även övrig kommunal service och information.
Medel borde kunna omfördelas från dessa områden för att så snabbt som möjligt
kunna komma i åtnjutande av de besparingar de kan åstadkomma.

Svar på fråga 3:
•

I dagsläget är det lite för tidigt att uttala sig mer exakt men det finns ett antal alternativa lösningar för att påskynda en utbyggnad som skall nå alla på ön. För Gotlands
del kommer det sannolikt att bli frågan om ett utnyttjande av ett antal alternativa
tekniska lösningar för att vi på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt skall nå ut till
alla. Några alternativ som vi ser på, och har diskuterat med bredbandsutredarna, omfattar fiberlänk, UMTS 1, radiolänk2, förstärkt digital-TV3 samt ev. digitalkommunikation via el-nätet4. Det finns även vissa, ännu obekräftade uppgifter om att Telia
har planer på att bygga ut ADSL på Gotland.

•

Gotland kommer förvisso att få bredband men sannolikt inte utan betydande kommunala insatser. Vad gäller tidsaspekten ligger Gotland inte sämre till än de flesta
andra glesbygder och storstädernas ytterområden utan vi kommer troligtvis att besitta ett operatörsoberoende bredbandsnät på Gotland om ca 5 år. Det bör i sammanhanget påpekas att det i just detta fall kan vara en avgjord fördel att inte ligga allra
först i utbyggnaden. I dagsläget är det fortfarande oklart vilka bandkapaciteter som
kommer att behöva för de tjänster5 som kommer inom de närmsta åren. I takt med
utvecklingen av den bredbandsberoende tjänstesektorn utvecklas också så väl behovet av som teknikerna för att leverera bredbandskapacitet.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

Fotnoter:
1

3: e generationens mobil telefoni med en planerad kapacitet på 2 Mb. Färdig för testkörningar
om ca 2 år. Kan vara en lämplig lösning för många av våra mer avlägsna orter. Inom mobiltelefonin har vi dessutom redan konkurrens mellan olika operatörer på Gotland. Vi arbetar på att få
de som utvecklar UMTS att använda Gotland som testområde för denna teknik.

2

Tillsammans med Högskolan och Gotlands gymnasieskolor bedriver idag GEAB och Intron ett
test med bredband via radiolänk. Försöket pågår under 2 år och finansieras av KK medel och
GEAB.
3

Digital TV utbyggnaden på Gotland kommer att stå klar till mitten av 2001. Digital-TV ger
varje hushåll tillgång till en bred kanal för nedladdning av information. Denna asymmetri kan
kompenseras och göras mindre asymmetrisk eller symetrisk genom en returkanal via marknätet
– via koppar eller fibernät.

4

Tillsammans med GEAB, Vattenfall och några utländska företag planeras på Gotland ett tvåårigt försök med bredbandskommunikation via el-nätet.
5

Det finns en rad tjänster som man kan se kommer. De viktigaste är ”edutainment” dvs. utbildning och underhållning. I takt med en snabbt åldrande befolkning förväntar man att även stöd
för äldreboende och vård i hemmet tidigt kommer att utvecklas liksom olika tjänster inom friskvården – vi arbetar idag på att få igång ett testprojekt på Gotland inom äldreboendet. Det tredje
stora området är den demokratiseringsprocess som man tror kommer och vilken även inkluderar
krav på 24 timmars kommunal service on-line.

2000-10-12
Interpellation om familjehemsplaceringar
Carina Lindberg har ställt frågor om ökning av antalet familjehemsplaceringar.

-Hur har du analyserat den uppkomna situationen där alltfler barn och ungdomar
omhändertas och placeras i familjehem?
-Vilka förebyggande åtgärder tänker du vidtaga så att inte fler barn far illa?

Svar:
Ökningen har analyserats av förvaltningen och med utgångspunkt från
”Herkulesprojektet” och ”Mest om barn på Gotland” har vi gjort följande antaganden/
dragit följande slutsatser.
Att en mobbningssituation kopplad till sociala problem är en gemensam nämnare för
barn som riskerar utslagning.
Att insatser kommer sent i förloppet med tveksam verkan och till stor kostnad.
Att flera ungdomar önskar sig en tidigare insats och även placering i familjehem.
Att skolpersonal och socialarbetare vid misstankar om missbruk hos föräldrar är alltför
passiva.
Att aktualisering/ anmälan till socialtjänsten förekommer i mycket liten utsträckning
från BVC och barnomsorg, trots att professionen hävdar att man tidigt kan spåra
missförhållanden.
Att nya ärenden ökat med 50% hos BUP.
Att ungdomar/föräldrar avbryter behandling hos BUP.
Att skolans resurser minskat under 1990-talet. Barnen möter färre vuxna.
Att det finns en stor risk med att många barn redan i skolan utvecklar ett mönster av att
inte slutföra uppgifter/utbildningar.
Att missbruk och kriminalitet som orsak till institutionsplaceringar ökar bland
ungdomar och förekommer längre ner i åldrarna.
Att antalet placeringar i familjehem och på institution i det närmaste fördubblats 1997 2000.
Att årskullarna 1988 - 1992 är de största på över 20 år.
Att om de sena/akuta insatserna fortsätter att öka multiplicerat med de stora kullarna
kommer behovet av placeringar åter att fördubblas inom en femårs (5) period.
Kommunstyrelsen har givit berörda nämnder i uppdrag att göra en översyn av arbetet
med ”barn i kris” för att förebygga sociala problem och trygga miljön för barn och
ungdomar.

En gemensam arbetsgrupp med tjänstemän och politiker från skola, sjukvård och
socialtjänst har startat sitt arbete med frågorna i juni 2000. Tre möten har hållits. Det
senaste 2000 10 09. Mötena har fokuserat på samverkan och samordning av befintliga
resurser. Kontakter kommer att tas för att söka extern finansiering av projekt med
inriktningen ”tidig intervention”
På initiativ från Visby vårdförvaltning har ett seminarium hållits där skolan, sjukvården
och socialtjänsten på Gotland deltagit. På seminariet har rapporterna ovan presenterats.
Visby vårdnämnd har med utgångspunkt från ökningen av barn/ungdomsplaceringar
inom såväl familjehem som institution fortlöpande redovisat situationen för
budgetberedningen. Detta har givit budgetförstärkningar i det förbyggande arbetet på
Ungdomsgruppen och ytterligare socialsekreterare hos såväl barn- och familjenheten
som familjehemsenheten.
På initiativ från mig har budgetberedningen anslagit 1 mkr 2000 och 2001 som skall
användas för att informera om och förändra attityder till droger hos såväl barn som
föräldrar.
Följande åtgärder har vidtagits av Individ och familjeomsorgen:
Barn och ungdomsverksamhet
•

Utveckla nya utrednings och behandlingsformer för ungdomar
ansvariga: Bof, UG
•

Ytterligare utveckla samarbetet mellan olika enheter genom gemensamt deltagande i
metodutvecklingsförsök
ansvariga: BoF, UG, FamRåd
•

Införa Familjerådslagsmetoden i verksamheten
ansvarig: BoF
• Verka för att institutionsplaceringar av föräldrar-barn undviks och behandling kan
ges i annan form på Gotland
ansvarig: avd chef
•

Ge en samlad beskrivning av barn och ungdomssituationen på Gotland ur IFO:s
perspektiv
ansvarig: avd chef
•

Vidareutveckla samverkan mellan soc-skola-polis-sjukvård genom särskilt
metodutvecklingsprojekt
ansvarig: UG
•

Utveckla metod för familjepedagoginsatser vid umgängesproblem föräldrar-barn
ansvarig:Familjehemsenheten

Per – Anders Croon ordf.VVN

2000-10-12

Svar på interpellation med frågeställning;
•

Hur har du analyserat den uppkomna situationen där alltfler barn- och
ungdomar omhändertas och placeras i familjehem?
• Vilka förebyggande åtgärder tänker du vidtaga så att inte allt fler barn far illa?
Jag har tillsammans med min nämnd och förvaltning varit uppmärksam på frågan de
senaste åren. Då frågan berör hela Gotland har arbetet ägt rum gemensamt över
nämndsgränserna samt mellan olika myndigheter.
I ett samhälle där utvecklingen går allt snabbare, med återkommande lågkonjunkturer
och en pressad samhällsekonomi samt hög arbetslöshet slår effekterna tillbaka på den
enskilda människan vilket vi ser idag. När det skärs i den generella välfärden så ökar
behovet av individuella insatser. Med de medel som stått till buds har förvaltningarna
omprioriterat, utvecklat och byggt ut sina verksamheter för att i ökad utsträckning möta
barns, ungas och deras familjers behov.
Det har de senaste åren funnits ett ökat behov av placeringar av barn och unga i
familjehem samt på institution så kallade HVB-hem, Hem för vård eller boende. Ett
ökat behov av placeringar är inte självklart det samma som att det är fler barn som far
illa idag. Vad man ser är en allvarligare och mer sammansatt problematik hos vissa
barn. En anledning till att barn far illa är bl.a. de minskade resurser som skolan haft och
att effekterna blir en belastning på elever med olika handikapp och svårigheter. Istället
för att lindra problemen så förstärks dessa i pressade situationer och föräldrar har inte
möjlighet att på egen hand klara ut situationen.
För att möta barns och ungdomars ökade behov av stöd och hjälp har Socialtjänsten,
trots sitt trängda både personella och ekonomisk läge, byggt upp flera verksamheter,
utvecklat sitt arbete och arbetat fram ett heltäckande åtgärdsprogram. Detta har skett i
samverkan inom vårdförvaltningarna men också i stor utsträckning i samverkan med
skolan.
Åtgärder som vidtagits och som är verksamma idag:
• Särskilda ungdomshandläggare
• Ungdomsboende
• Utökning av ungdomsgruppen
• Myllan
• Motivet
• Malma
• Södervärnsprojektet
• Familjebehandlingsenhet
• Familjepedagoger
• Barngrupper
• Utvecklad utredningsmetodik
• Nätverk ”Barn i Kris”
• Olika samverkansprojekt
• Herkules
• Arbete för ungdomar sommartid
• Vidareutbildning och Kompetensutveckling

Det kommer även fortsättningsvis att finnas behov av placeringar utanför det egna
hemmet för barn och ungdomar just för att de inte skall fara illa och utvecklas
ogynnsamt.
Verksamheterna utvecklas hela tiden men utöver detta är inte ytterligare insatser
planerade för närvarande då verksamheterna idag uppvisar underskott och inte
medgivits utökade ramar.
För fördjupad information hänvisas till den sammanställning, ”Mest om barn på
Gotland” som Individ och familjeomsorg, VVN, sammanställt.
Gotlands norra vårdnämnd
Kerstin Kalström
ordförande

Interpellationssvar
2000-10-12

Interpellation angående ökningen av antalet familjehemsplaceringar av
barn och ungdomar på Gotland
"Enligt larmrapporter den senaste tiden är det allt fler barn- och ungdomar som
måste omhändertas av de sociala myndigheterna och placeras i familjehem."
Carina Lindberg (v) har mot bakgrund av detta ställt följande frågor:
Hur har du analyserat den uppkomna situationen där alltfler barn- och
ungdomar omhändertas och placeras i familjehem?
Vilka förebyggande åtgärder tänker du vidtaga så att inte allt fler barn far illa?
Svar:
Ökningen har analyserats av de berörda förvaltningarna och med utgångspunkt
från "Herkulesprojektet" och "Mest om barn på Gotland" har gjorts följande
antaganden/dragits följande slutsatser.
Att en mobbningssituation kopplad till sociala problem är en gemensam
nämnare för barn som riskerar utslagning.
Att insatser kommer sent i förloppet med tveksam verkan och till stor kostnad.
Att flera ungdomar önskar sig en tidigare insats och även placering i
familjehem.
Att skolpersonal och socialarbetare vid misstankar om missbruk hos föräldrar är
alltför passiv.
Att aktualisering/anmälan till socialtjänsten förekommer i mycket liten
utsträckning från BVC och barnomsorg, trots att professionen hävdar att man
tidigt kan spåra missförhållanden.
Att nya ärenden ökat med 50% hos BUP.
Att skolans resurser minskat under 1990-talet. Barnen möter färre vuxna.
Att det finns en stor risk med att många barn redan i skolan utvecklar ett
mönster av att inte slutföra uppgifter/utbildningar.
Att missbruk och kriminalitet som orsak till institutionsplaceringar ökar bland
ungdomar och förekommer längre ner i åldrarna.
Att antalet placeringar i familjehem och på institution i det närmaste fördubblats
från 1997.
Att årskullarna 1988 - 1992 är de största på över 20 år.
Att om de sena/akuta insatserna fortsätter att öka multiplicerat med de stora
barnkullarna kommer behovet av placeringar åter att fördubblas inom en
femårsperiod.
Kommunstyrelsen har givit berörda nämnder i uppdrag att göra en översyn av
arbetet med "barn i kris" för att förebygga sociala problem och trygga miljön för
barn- och ungdomar.
En gemensam arbetsgrupp med tjänstemän och politiker från skola, sjukvård
och socialtjänst har startat sitt arbete med frågorna i juni 2000. Tre möten har
hållits. Det senaste 00 10 09.
Mötena har fokuserat på samverkan och samordning av befintliga resurser.
Kontakter kommer att tas för att söka extern finansiering av projekt med
inriktningen "tidig intervention".
På initiativ från Visby vårdförvaltning har ett seminarium hållits där skolan,
sjukvården och socialtjänsten på Gotland deltagit På seminariet har
ovannämnda rapporter presenterats.

Ökningen av barn- och ungdomsplaceringar inom såväl familjehem som
institution har fortlöpande redovisats för budgetberedningen. Detta har givit
budgetförstärkningar i det förebyggande arbetet på Ungdomsgruppen och
ytterligare socialsekreterare hos såväl barn- och familjehemsenheten.
Budgetberedningen har anslagit 1 mkr vardera för åren 2000 och 2001 som
skall användas för att informera om och förändra attityder till droger hos såväl
barn som föräldrar.
Följande åtgärder har vidtagits av Individ och familjeverksamheten.
Barn och ungdomsverksamhet
Utveckla nya utrednings och behandlingsformer för ungdomar
Ytterligare utveckla samarbetet mellan olika enheter genom gemensamt
deltagande i metodutvecklingsförsök
Införa Familjerådslagsmetoden i verksamheten
Verka för att institutionsplaceringar av föräldrar - barn undviks och behandling
kan ges i annan form på Gotland
Ge en samlad beskrivning av barn och ungdomssituationen på Gotland ur
IFO:s perspektiv
Vidareutveckla samverkan mellan soc- skola- polis- sjukvård genom särskilt
metodutvecklingsprojekt
Utveckla metod för familjepedagoginsatser vid umgängesproblem föräldrar barn
ansvariga: Familjehemsenheten, UG, Bof, FamRåd och avdch.
Gotlands södra vårdnämnd delfinansierar även en heldagskola, den s.k.
Malmaskolan för att förebygga placeringar.

Bror Lindahl
Ordf. GsVn

INTERPELLATIONSSVAR
2000-10-16
Interpellation om organisation och riktlinjer för avlastning
Ledamoten Rose-Marie Stenbom (s) har i en interpellation till mig ställt följande frågor:
"Vilken organisation finns uppbyggd för avlastning?
Vilka olika vårdalternativ finns för avlastning?
Vilka olika riktlinjer ligger som underlag för beslut om avlastning?"

Mitt svar:
Frågan avser här stödet till den friske; den anhörige eller närstående som ger stödet och i
huvudsak till äldre personer, varför svaret har avgränsats till det området. Stödet till
anhöriga/närstående omfattar olika former av stöd. Basen för stödet till anhöriga är olika
former av avlösning i korttidsboende, daglig verksamhet för personer med demenshandikapp, hemtjänst, dagcentralernas verksamhet och dagvård med möjlighet till rehabilitering. Den anhöriges situation är beroende av hur hela vårdkedjan fungerar för vårdtagaren mellan Lasarettet, psykiatriska kliniken, primärvården och äldreomsorgen.
De anhörigas situation har uppmärksammats från statsmakterna och i projektet Anhörig300 har kommunen i samverkan med frivilligorganisationerna tagit fram en handlingsplan. Denna antogs i kommunstyrelsen den 16 september 1999. En åtgärd i denna är att
erbjuda kostnadsfri avlösning 10-14 timmar per månad samt att det i varje förvaltningsområde finns två trygghets- platser för akuta behov av avlösning. Vårdförvaltningarna
har i budgetberedningen äskat medel för bl.a. detta och erhållit en ramökning. Nu
handlar det om att inom denna ramökning prioritera dessa åtgärder för att minska behovet av institutionsplaceringar.
Stimulanspengarna för projektet används i huvudsak till att bygga upp nya stödformer och i
samverkan med frivilligorganisationerna. Vi vet inte hur många anhöriga/ närstående som
ger vård och omsorg. Det finns ett stort mörkertal. I projektet vill vi nå anhöriga med
stödinsatser tidigare än som fallet ofta är. För det arbetet krävs uppsökande verksamhet och
ett motivationsarbete. De åttio personer som svarade på den enkät som spreds under våren
skulle kunna ingå. Arbetet med anhörigstödet pågår och är under uppbyggnad. I vårdförvaltningarna finns en kontaktperson utsedd och arbetsgrupper med föreningsrepresentanter
och anhöriga. I vårdförvaltningarna har man startat anhöriggrupper, en form av självhjälpsgrupper. Grupperna leds av personal från äldre- och handikappomsorgen och
distriktssköterskor. Fyra till sex personer i varje förvaltningsområde har fått och kommer
att få en tredagarsutbildning i Röda Korsets regi. De som önskar kan fortsätta att träffas
med frivilliga anhörigstödjare eller genom egna träffar. För övrigt har i varje förvaltningsområde genomförts tema- och samtalskvällar, i samverkan med Svenska Kyrkan.
Anhöriga har bjudits in till en informations- och frågestund.
I slutet av augusti anordnades tre anhörigdagar på Björkhaga semesterhem för 16 personer. Under hösten kommer personalen i äldre- och handikappomsorgen att bjudas in till
en föreläsning om Etik och Moral.

Lena Celion
kommunalråd

INTERPELLATIONSSVAR
Interpellationssvar ang reCulture
Ledamoten Brittis Benzler (v) har i en interpellation angående reCulture till mig
ställt nedanstående frågor:
”I en tidningsartikel i Dagens Nyheter den 29 juni i år kunde man läsa om reCulture och sopor på Gotland. I denna artikel påstods att de bränslepellets som reCulture hade för avsikt att tillverka skulle bli så pass förorenade att bara England
hade tillräckligt låga miljökrav för att kunna elda med pelletsen.
Stämmer dessa uppgifter?
Uppfyller reCultures bränslepellets svenska miljökrav så att de kan eldas i Sverige? ”
SVAR:
ReCultureprocessen bygger på att ur hushållsavfall utskilja fibrer och vissa plaster
som är lämpliga som bränsle. Återstående produkter ska omhändertas på ett säkert
sätt.
Enligt de försök som företaget gjort i Bureå anser man det vederlagt att pelletsen
efter vissa modifieringar i processen kommer att klara mycket höga miljökrav.
Någon myndighetsprövning av hur pelletsen får brännas kan dock ej ske förrän det
finns en produkt att analysera. Naturvårdsverket har dock i en skrivelse 1993
angett att ”Kan bränsleprodukten få uppgiven kvalitet bör det, enligt verkets bedömningar, finnas möjlighet att på ett ur miljösynpunkt acceptabelt sätt förbränna
detta bränsle i andra anläggningar än för avfallsbränsle”. Tekniska förvaltningen
gör den bedömningen att bränslet bör kunna bli godkänt som ett biobränsle. Om
företaget mot förmodan inte skulle få ett sådant godkännande lär det inte möta
några
svårigheter att hitta bra förbränningsanläggningar i Sverige som får elda pelletsen.
Påståendet i Dagens Nyheter kan jag således inte finna stämma med verkligheten.
Visby den 20 september 2000

Ove Nyman

INTERPELLATIONSSVAR
2000-10-16
Interpellationssvar om information för att komma tillrätta med klotter och annan
skadegörelse
Ledamoten Ulla Hammarhjelm, m, har till mig ställt en interpellation om klotter och
annan skadegörelse.
Svar:
Inom Tekniska förvaltningen har man byggt upp en organisation för att snabbt dokumentera, polisanmäla samt sanera bort klottret.
Idag vet vi att det effektivaste sättet att motverka klotter och annan skadegörelse är att så
snabbt som möjligt reparera skadegörelsen. Förövarens uppsåt är att få uppmärksamhet
och det går vederbörande miste om när förstörelsen omedelbart åtgärdas.
För ca två år sedan slöts en principöverenskommelse mellan åklagarämbetet, polisen
och dåvarande fastighetskontoret att prioritera var och ens åtgärder för att bemöta det
ökade klottret på, framför allt, allmänna byggnader. Denna överenskommelse fick, genom chefsåklagaren, stor uppmärksamhet i såväl lokala som riksmedia.
Information är nödvändigt men hjälper knappast på de ”inbitna” klottrarna.
Däremot kan information fungera som förebyggande för de personer som inte ännu tagit
steget fullt ut.
Närpolisen bedriver viss uppsökande verksamhet i skolorna där de informerar om saker
som inträffar i samhället. Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till att bistå polisen
med lämpligt underlag t ex vad denna typ av vandalisering kostar samhället.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

Gruppindelningar vid grupparbetet med betänkandet ”En uthållig demokrati”
Grupp 1
Skaraborgsrummet
(bakom receptionen)

Grupp 2
Röda Rummet
(nedre botten)

Grupp 3
Pelarrummet
(nedre botten)

Grupp 4
Väktarrummet
(bakom scen,nedre
botten)

Grupp 5
Foajén
(nedre botten)

Gösta Hult, c
Anna Andersson,c
Christina Eriksson,m
Jörgen Strömberg, m
Pauli, Elile, gp
Åke Svensson,s
Anna-Stina Johansson,s
Bengt Viberg, v

Arne Ohlsson, c
Roy Hansson,m
Sven Larsson,gp
Ingibjörg Sigurdsdottir,s
Roland Olofsson, s
Mona Magnusson,s
Harriet Lihnell, mp

Torsten Gislestam,c
Inger Samuelsson,c
Ove Nyman,m
Lars-Erik Benneck,m
Gunilla Segerlund,gp
Jan Lundgren, s
Lena Palmborg-K, s
Bodil Rosengren,v

Lars Thomsson,c
Ursula Jacobsson,c
Ulla Hammarhjelm,m
Göthe Malmros, m
Nils Ronquist,kd
Lilian Virgin, s
Maj-Britt Fallgren,s
Curt Redner, s

Erik Carlsson, c
Solveig Artsman,m
Agneta Ramnhagen,m
Yngve Andersson,kd
Tommy Gardell,s
Rose-Marie Stenbom,s
Björn Fransson,mp

Grupp 6
Festsalen 1
(nedre botten)

Grupp 7
Festsalen 2
(nedre botten)

Grupp 8
Festsalen 3
(nedre botten)

Grupp 9
Festsalen 4
(nedre botten)

Grupp 10
Teaterfoajén

Per-Olof Jacobsson,c
Britt-Marie Klintström,c
Staffan Bergwall,m
Jan Lindell, fp
Claes-Göran Nilsson,s
Gerty Holmstedt,s
Carina Lindberg,v

Hans Klintbom,c
Per-Ander Croon,m
Rut Åkerberg,kd
Björn Jansson,s
Ylva Simander,s
Ann Enström,mp
Lennart Johansson,v

Eva Nypelius, c
Börje Lundberg,c
Per Österberg,m
Sonia Ilander, fp
Bengt Olsson,s
Daicy Larsson,s
Brittis Benzler,v

Curt Broberg,c
Lilian Edwards,m
Barbro Öncel,fp
Wera Svensson, s
Per-Erik And, s
Leif Dahlby, s
Torgny Lihnell,mp

Eva Gahnström,c
Marg. Benneck,m
Lena Celion,m
Bror Lindahl,fp
Leif Andreasson, s
Anders Björklund, s
Jan-Erik Eriksson,v
Fredrik Ahlkvist,v

Instruktion, se baksidan

Extra overheadfilm finns i teatersalongen (scenen)

INSTRUKTION

Kommunfullmäktige den 16 oktober 2000
(Ta med betänkandet SOU 2000:1 och frågorna. Tidigare utsänt)
Hålltider:
•

Samling kl 09.00 i Teatersalongen på Borgen.

•

Vid Era vanliga platser finns utlagt :
-

Gruppindelningsförteckning (10 grupper med ca 9 pers i varje)

-

Uppgift om grupprum (Ett rum för varje grupp)

-

Förteckning på de frågor som varje grupp skall diskutera.

•

En gruppledare, som redovisar, utses i varje grupp.

•

Redovisningen sker med hjälp av overhead (filmer bifogas).

•

Grupparbetet pågår till lunch. Ingen gemensam lunch är beställd.

•

Kl 13.00 Sammanträde (ärendena 2-18).

•

Kl 15.00 Kaffe.

•

Kl 15.30 Redovisning av grupparbetena. Två grupper har samma
frågor (tidigare utsända). Redovisningen sker samtidigt av de två
grupper som fått samma frågor.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Grupp nr 1 Deltagare:
Gösta Hult (c)
Anna Andersson (c)
Christina Eriksson (m)
Pauli Eile (gp)
Åke Svensson (s)
Anna-Stina Johansson (s)
Bengt Viberg (v)
Jörgen Strömberg (m)

Grupp nr 6. Deltagare:
Per-Olof Jacobsson (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Staffan Bergwall (m)
Jan Lindell
Claes-Göran Nilsson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Carina Lindberg (v)
Hans-Åke Norrby (mp)

Frågorna 1, 18--19
Fråga 1:
Är utredningens utgångspunkt (sid 22) för sitt förslag - "deltagardemokrati med
deliberativa kvaliteter" realistisk och funktionell? Utredningen pekar själv på den
svenska traditionen av en stark och centraliserad förvaltning:
Grupp nr 1:
JA, men……….
Sammanfattningsvis så tycker gruppen att "gott & blandat" är bra, också ett
resultat av bl.a. KF:s sammansättning (m, c, kd, fp, mp, v, s, gp)
En mer detaljinriktad detaljstyrning av fritidspolitikerna vore kanske att före dra.

Grupp nr 6:
Gruppen stödjer utredningens utgångspunkt, men inser svårigheten. Med t.ex.
såna frågor som "Vägbulorna i Hemse", därför vore samrådsmöten alternativt
oponionsundersökningar att föredra vid eventuella frågor.

Fråga 18: Diskutera utredningens förslag om oberoende revision och opartiska
revisorer. Ska det införas?
Grupp nr 2:
Dubbelrevision: alltså två riktningar Auktoriserade revisorer i kombination med
de Polistisktvalda revisorerna (kombinationen en tillgång, i vissa politiska
sakfrågor etc. samt i mer ekonomisktinriktade frågor)

Grupp nr 6:
Revision, nuvarande system är OK!
(Gruppen menar att dagens revision sker på uppdrag från fullmäktige - av
nämnder/styrelser. Gruppen anser också att medborgarna får sin granskning
genom valet till fullmäktige)
Hans Klintbom, inlägg i tycker att man skall plocka fram det positiva med att ha
politiskt valda revisorer och se det som en tillgång och ett komplement

Fråga 19. Ska medborgare kunna ta initiativ till revision? Hur skulle det kunna gå
till?
Grupp nr 6: gruppen är emot en formell rätt att från enskilda kommun
innevånare tvinga fram en revision.(gruppen har då vägt in den fördyrande
effekten som kan bli om den typen av möjlighet skulle sättas i bruk) Gruppen är
för att enskilda kommun innevånare kontaktar revisorerna om önskemål av
revision. (som idag)

Grupp nr 1:För ett forum för medborgarna. (gruppen tror på ett ökat intresse
från medborgarna samt en mera delaktighet i att påverka)

Nils Ronquist (kd) inlägg: Tycker att grupperna bara har tänkt på den
ekonomiska revisionen inte lagt in andra aspekter som miljörevision samt
etiskrevision.
Åke Svensson (s) replik: Svårt att bedöma etiska aspekter eftersom dessa
varierar.
Per-Olof Jacobsson (c) replik: en reflektion som han menar att man redan i
dagsläget tar hänsyn till om förvaltningar/nämnder har det inbakat i deras
styrdokument - MÅL & RIKTLINJER för verksamheten

Grupp nr 2. Deltagare:
Arne Ohlsson (c)
Roy Hansson (m)
Sven Larsson (gp)
Stefan Nypelius (c)
Roland Olofsson (s)
Mona Magnusson (s)
Harriet Lihnell (mp)

Grupp nr 7. Deltagare:
Hans Klintbom (c)
Per-Anders Croon (m)
Rut Åkerberg (kd)
Björn Jansson (s)
Ylva Simander (s)
Ann Enström (mp)
Lennart Johansson (v)

Frågorna 2-3
Fråga 2: Hur kan den demokratiska medvetenheten höjas i skolan! Ge exempel på

andra ”rum och arenor” för samtal. Ge exempel på ”attraktiva mötesplatser” för
politiska samtal med medborgarna!
Grupp nr 7: I dag finns ett stort samhällsengagemang, (men inte aktivt inom de
politiska partierna). Det är också ett ökat antal enfrågerörelser. För att kunna
locka dessa enfrågerörelser för att ingå i någon parit tillhörighet måste
PARTIERNA bli bättre för att marknadsföra sig själva och sitt parti,
För att fånga intresset bland ungdomar bör man ska ta upp mer aktuella frågor
som rör främst ungdomar, samt sådant som ligger i deras nära framtid.
För att öka skolansinnehåll - öka inflytandet för eleverna, ge lärarna möjlighet
till att utveckla ansvar och möjligheter. Gruppen menar också att det borde kunna
vara så redan i dagens läge, det finns ingen som förhindrar ett sådant arbete.
Ett mera ihop samlat helhetsperspektiv som alla jobbar för att synliggöra.
Grupp nr 3: gruppen tror på en metod med FADDERSKAP i skolorna, från
någon aktiv politier som åker ut till en utvald skola och berättar om sitt arbete
och vilka möjligheter som faktiskt finns inom politiken. Att aktivt bjuda in till KF,
om att aktivt kunna förklara: mötesteknik, demokrati och utövande.
Förslag på lämpliga arenor: Studieförbund, Idrottsföreningar,
Ungdomsparlament
Frågan är hur man går vidare för att behålla engagemanget från ungdomarna?.

Fråga 3: Är personval ett sätt att höja den demokratiska medvetenheten? Hur ska
”samtalen” mellan partierna förbättras; kommunfullmäktige är idag inget forum
för samtal utan ett forum där partiernas ställningstaganden refereras. Hur viktig är
troheten mot partiet
Grupp nr 7: gruppen tror att personval ökar intresset, engagemanget, men lyfter
också frågan vilka faror finns?
Samtal mellan partierna.
•
•
•
•

Vilken roll ska KF ha?
Majoriteten bestämmer!
Störreöppenhet/vädra egna åsikter
Temaarbeten/grupparbeten

Grupp nr 2: Olika åsikter om personvalets värde.
Man tycker det är viktigt med "Samtal" och utveckla dagens typ av sammanträdet
(grupparbeten). "Trohet" är att man för fram partiets ideologi, mycket viktigt före
ett kf -möte. (den enskilde individen röstar enligt eget tycke på partigruppen, men
vid kf-smtr enhälligt med partiet)
Wera Svensson (s) inlägg: tycker inte att man skall förakta insändare sidan i den
lokala pressen, det är faktiskt en mycket stor tillgång, som också allmänheten
läser och intresserar sig för.

Grupp nr 3. Deltagare:
Torsten Gislestam (c)
Inger Samuelsson (c)
Ove Nyman (m)
Lars-Erik Benneck (m)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Bodil Rosengren (v)

Grupp nr 8. Deltagare:
Eva Nypelius (c)
Börje Lundberg
Per Österlund
Sonja Ilander (fp)
Bengt Olsson
Daicy Larsson (s)
Brittis Benzler (v)

Frågorna 4--8
Fråga 4: Hur skulle dialoger kunna föras med medborgarna? Hur ska grupper av

medborgare bemötas, som engagerar sig i en fråga och som vill något annat än
partimajoriteten i kommunfullmäktige; t.ex. vindkraft, renhållningstaxa, bibliotek
Grupp nr 3:
• Vi måste synas mer
• Göra politikerna mer kända
• Täta kontakter med media (mer på en personlig nivå)
Vara mer lyhörda för medborgarnas synpunkter och argument.
Använda sig av lokala folkomröstningar
Grupp nr 8: Engagemang är bra, det har ett egenvärde (ett värde för demokratin
"enfrågerörelsen" man upplever att man får mer gehör och på så sätt kan
intresset och engagemang bibehållas)
INSÄNDARE i tidningarna är mycket BRA.
I slutänden innefattas också partierna av enfrågerörelser.

Fråga 5: Att vara ledamot i kommunfullmäktige och dessutom i nämnder i
Gotlands kommun, som har både primärkommunala, landstingskommunala och
statliga uppgifter är arbetskrävande för enskilda människor. Ska nämnderna
”uppgraderas” på bekostnad av kommunfullmäktige och kanske kombineras med
öppna nämndsammanträden? Tyck till! Kan man ”öppna” partigrupperna? Hur
skulle fullmäktigegrupperna kunna användas
Grupp nr 8: MÅLSTYRNING har uppgraderat nämnderna.
Öppna nämndemöten kan prioriteras, inget hot mot Kommunfullmäktige

Grupp nr 3: Spännande med öppna sammanträdet på nämndenivå
Gärna utanför Visby
Göra Kommunfullmäktige sammanträden mera intressanta för allmänheten
Öppna sammanträdet kanske kan leda till en skärpning i nämnderna.

Claes-Göran Nilsson (s) inlägg: Har förut varit emot det med öppna
sammanträdet men kan tänka sig en mer öppen dialog, eftersom förutsättningarna
har ändrats

Åke Svensson (s) inlägg: Väl beredda ämnen inför de öppna sammanträdet - man
måste göra dessa mer offentliga.

Fråga 6: Vad ska man göra för att synpunkter från medborgarna inte ska betecknas som ”klagomål på en myndighet”utan ett ”inlägg” i ett samtal?
Grupp nr 3:
•
•
•

Man skall använda ett lättförståeligt språk inget "fikonspråk"
Lyssna färdigt (inte avbryta)
Attityder (försvarsposition dåliga "vibbar" för att kunna fortsätta en bra
argumentation i frågan)
• Samråd leder till både negativa och positiva förändringar.
• Föra en "Kundanpassad" - "Företagares" relation med medborgarna
(förvaltningarnas service och service inriktning till medborgarna)
Grupp nr 8: berörde redan frågan under fråga 4.
Fråga 7: Diskutera och ge exempel på andra typer av ”referensorgan” med
medborgarna.
Grupp nr 8: Då kommer man osökt in på IT som ett referensorgan, men även
radio,( eftersom det finns personer som har svårigheter att ta till sig
informationen från en dator p.g.a. t.ex. ett handikapp). För skolan och
skolungdomar är ju Tjelvar ett utmärkt nätverk.
Gå ut med en tydligare information om vad kommunen egentligen har för
matnyttig information som ligger på INTERNET. Intresset skulle nog öka bara
genom lite information.
Enkäter är en bra form för att ta emot synpunkter utan att det skall ses som ett
klagomål
Men även som vissa grupper har berört redan tidigare i dag samråds möten före
ett nämndesammanträdet (eftersom det i dagens läge endast är
Byggnadsnämnden som bedriver den typen av sammanträdet och gör det därför
det är stiftat genomlag) För den skull kanske man inte skall anamma detta med
samråds möten inom alla nämnder.
Gruppen tycker också att det är viktigt att ingå i ett parti och att det skall finnas
intressen
Grupp nr 3:
• Sockenutvecklingsgrupperna (ännu många som är verksamma)
• Hembyggds föreningar
• Föreningslivet har redan i dag ett stort engagemang
Nå ut och fånga framför allt ungdomarnas intresse, genom något av dessa organ.

Fråga 8: Är brukarstyrelser en bra metod för att utveckla deltagandet?
Grupp nr 3: Engagemang, ansvar och inflytande: genom exempel från
Bodil Rosengren (v) som har drivit ett "föräldrar cooperativ" i Barlingbo (man
får ett större intresse från föräldrar som inser att det är dessa pengar vi har och
var och en är lika engagerade för att få det att går runt)
Budgetperioden borde sträckas över ett längre tidsperspektiv som t.ex. 3 år för att
man skall kunna se något resultat på vad eventuellts sparande kan ha lett till.

Grupp nr 8: NJA - svårt att få en bra start - inget avrapporteringsorgan.
Bli brukarstyrelse med inflytande inom t.ex. skolan och vården vore säkert en
tillgång.

Björn Fransson (mp) inlägg: Som förslag vill man att man skall börja med en
ungdomssida på Gotlands kommun, där man aktualiserar de frågor som berör
just den gruppen. Det kan vara en pensionärssida, handikapp osv.

Brittis Benzler (v) inlägg: Kallt konstaterande vill man ha mer makt gå med i ett
parti, det är där man får gehör för att driva en fråga och ge uttryck för
synpunkter.

Grupp nr 4. Deltagare:
Grupp nr 9. Deltagare:
Lars Thomsson (c)
Christer Mattsson (c)
Ursula Jacobsson (c)
Barbro Öncel (fp)
Ulla Hammarhjelm (m)
Wera Svensson (s)
Göthe Malmros (m)
Per-Erik And (s)
Nils Ronquist (kd)
Leif Dahlby (s)
Lilian Virgin (s)
Torgny Lihnell (mp)
Maj-Britt Fallgren (s)
Curt Redner (s)
Frågorna 9--14
Fråga 9: Fler folkomröstningar, föreslår utredningen. Är det bra? Varför eller
varför inte? När ska de användas?
Grupp nr 4: Folkomröstning ett demokratiskt instrument som vilket som helst,
men det innebär en högkostnad, samt i vissa fall kan det bromsa utvecklingen.
Man tror också på ett ökat intresse/engagemang från allmänheten vid en
folkomröstning, men det måste vara klara alternativ JA/NEJ. Det finns kanske vid
några tillfällen som det borde varit aktuellt i kommunen som t.ex.
Biblioteksfrågan, och kommande frågor kan vara Kommun delning och
vindkraftsutbyggnaden
Målet måste vara att genomföra en folkomröstning med efter följande utvärdering
inom en snar framtid.
Även oponionsundersökningar är något som borde öka medborgarnas intressent,
skolan har möjligheten genom att utnyttja Tjelvar som är ett välutbyggt organ för
skolan.

Grupp nr 9: Det borde genomföras fler folkomröstningar på initiativ av
medborgarna, vinsten blir ett ökat intresse från medborgarna. (även om det ändå
av görs av ett majoritetsbeslut i fullmäktige). En folkomröstning kan i många fall
betraktas som en svaghet/feghet. Kravet måste vara tydliga direktiv inför en
rådgivande folkomröstning alt. JA/NEJ

Fråga 10: Utredningen föreslår skilda valdagar; vad tycker ni?
Grupp nr 9 Skilda valdagar skulle ge en tydligare bild av vilka val som
genomförs. Som det är i dag kommer lätt kommunvalet i skuggan av
riksdagsvalet. (Men för många valdagar är en omöjlighet)

Grupp nr 4: Svårt att fånga ett ökat engagemang vid fler tillfällen, om man väljer
att dela upp valen. En fyra års period tycks också bli ett förstort glapp, man
hinner att "glömma" politiken.

Samtidigt tror man att om valen sker som i dag med 4 år intervall vinner man en
högre tillförligt och kan uppnå ett högre valdeltagande.
Att ha val kostarpengar - ett splittrat alternativ kanske skulle kosta mindre, men
det väger ändå inte upp mot nackdelen att förlora valdeltagare.

Fråga 11: Ska man kunna ha extra val/nyval? Vad är det för pris man då betalar?
Grupp nr 4: förespråkar inga nyval/extra val, det känns som det blir för "ryckigt"
för organisationen.
Grupp nr 9: Frivilligt? - Rollen för att genomföra nyval blir Gotlands kommun
som får ta. Tvingande? - Förlorar politiskt förtroende

Fråga 12: Är ett renodlat majoritetsstyre (d.v.s. att majoriteten i kommunfullmäktige besätter
alla poster) en väg i stället för nuvarande majoritetsstyre med minoritetsinslag?
Grupp nr 9: Förespråkar dagens metod att majoriteten besätter alla poster.
Nämnder/styrelser bildar utskott till KF skulle kunna leda till ökat inflytande för
kommunfullmäktige (för öppna nämnde sammanträden)
Grupp nr 4: Ej tagit ställning tillhelhets bilden i den aktualiserade frågan, utan
endast diskuterats opositionens position i KF:s presidium, vilket vi inte
förespråkar utan majoriteten tillsätter alla poster.
Torgny Lihnell (mp) inlägg: Öppenhet måste framhållas (KS) en profilering
partivis. Kommunstyrelsen jobbar som ett beredande organ alltså
KOMMUNSTYRELSEN/Kommunfullmäktige byter plats.
Brittis Benzler (v) inlägg: Fel att ha majoritetsstyre i dagsläget eftersom
kommunstyrelsen är så mycket mer en bara ett beredande organ, t.ex. ingår
räddningstjänsten under kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret
som räddningsnämnd.
Lars Thomsson (c) replik: instämmer med Torgny Lihnell, med tillägget att det
krävs ett stort ENGAGEMANG.
Wera Svensson (s) inlägg: Tror att folket vill att man arbetar mot gemensamma
mål inom Gotlands kommun prioriteras av majoriteten inom
Fråga 13: Diskutera rekrytering av ”medborgar-engagemang”; måste det förbehållas personer med partibok eller kan man ordna det på något annat sätt?
Grupp nr 4: Det är svårt att i dagsläget fånga ungdomarnas intresse, många vill
inte engagera sig eftersom de är så pass mycket "rörligare" idag. Man kanske

borde efterfråga ett ökat samarbete med enfrågerörelserna, samt att utnyttja ITsamhällets utgåvor i större utsträckning än i dag.
Ett ökat antal politiger behövs, vi tror på Faddersystemet "en politikers vardag".
Däremot är inte att förespråka opolitiska personer inom posterna. Det satsas en
för liten summa pengar för en så pass stor styrning, om man jämför med den
privata företags marknaden är det en småsak.

Grupp nr 9: Det var kluvet inom gruppen hur man skulle lösa själva
ANSVARSFRÅGAN, om man väljer att ha personer med som inte har någon som
helst parti tillhörighet.

Fråga 14: 14. Diskutera policy för förtroendeuppdrag och spridning av uppdragen;
väger en ”tung” politiker alltid tungt? Vad avgör tyngden? Varför kan man inte
begränsa uppdrag när chefsförordnanden är tidsbegränsade?
Grupp nr 9: "tung politiker" då syftar vi på en bred kunskap, ett stort
engagemang, förtroende stark, en god lyssnare, goda ledare egenskaper etc.

Grupp nr 4: Försöka eftersträva en större spridning på uppdragen - över alla
medlemmar när det avser politiska uppdrag.
MÅLSTYRNING = DEMOKRATI!?
Nämnderna/politiker spridd kompetens eventuellt en uppluckring, av detta, då
främst genom att t.ex. få lov att välja in en sjuksköterska i vårdnämnden, som har
sak-kunskapen i frågan och därmed inte vara jävig utan att jäv endast kommer an
i frågan om personen.
Eventuell tidsbegränsning av t.ex. kommunalrådsposterna om en tid av max 8 år.
Styrsystem måste inte finnas på nämndenivå utan endast i kommunfullmäktige.

Grupp nr 5 Deltagare:
Eric Carlsson (c) ?
Solveig Artsman (m)
Agneta Ramnhagen (m)
Yngve Andersson (kd)
Tommy Gardell (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Björn Fransson (mp)

Grupp nr 10. Deltagare:
Eva Gahnström (c)
Margareta Benneck (m)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Leif Andreasson (s)
Anders Björklund
Jan-Erik Eriksson (v)
Fredrik Ahlkvist (v)

Frågorna 15--17
Fråga 15: Ge synpunkter på ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Ge
konkreta exempel på förbättringar.
Grupp nr 10: Vad det beträffar den regionala verksamheten skulle ett exempel på
arbetsfördelning vara att man efterskänker studielånet för t.ex. en lärare som tar
en tjänst i glesbygdskommun. I vissa fall skulle kanske den kommunal/statlig
skatten kunna utebli.
Grupp 5: Bristande kommunikation mellan kommunal/statlig ansvarsfördelningen
i vissa fall framstår reglerna som väldigt fyrkantiga.
Besluten bör fattas på den nivå där man skall verkställa dem.

Fråga 16: Hur skulle partnerskapen skulle kunna användas och hur kan de
inordnas i systemet? Eller ska de inte det?
Grupp nr 5: Borde finnas partnerskap alt. arbetsgrupper. (där man utarbetar
frågor: var ska besluten tas - inte tas in i systemet)

Grupp nr 10: Det borde finnas som komplement till de politiska organen.
Fråga 17: Vilka frågor vill ni diskutera i kommunfullmäktige? Gör upp kallelser
för två drömsammanträden.
Grupp nr 10:
•
•
•

mera övergripande frågor, som t.ex. ETIK & MORAL
Revidera och utvärdera (en långsiktig planering är att föredra)
En tygligare ansvarsfördelning mellan heltidspoliti och tjänstemän (planer är
till för att följas)

Ordningen för en kallelse:
1. Strategier
2. Beslutsärenden
3. Motioner/inerpellationer

Grupp nr 5:
Sammanträdes ordning
1. Beslutsfrågor
2. Visioner
3. Målsättning
Gösta Hult (c) inlägg: "En uthållig demokrati", som har varit dagens
samtalspunkt tycker jag att det är viktigt att belysa frågan om det inte är ett för
stort glapp mellan valen (4-år).
Claes-Göran Nilsson (s) inlägg: En personlig synpunkt vad det beträffar
personval tycker jag att dessa försvagar PARTIERNA.
Som sammanfattning på dagens diskussionsfråga, utarbetas utifrån gruppernas
material Gotlands kommuns förslag till yttrande över remissen och som
uppdrag åt Kommunstyrelsen att av ge detta yttrande. Förslaget skall samtidigt
som det skickas till kommunstyrelsen ledamöter och skickas till
kommunfullmäktige ledamöter och ersättare.

