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Beslutande
Ledamöter
Inger Harlevi (m), ordförande
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)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Barbro Ronsten (c)
Curt Broberg (c)
Arne Olsson (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m), (ej § 148)
Eric Martell (s), (kl 13.00-16.52,

Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Harriet Lihnell (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Barbro Öncel (fp)
Sven Larsson (gp)
Rut Åkerberg (kd)
Björn Fransson (mp)
Ann Enström (mp)
Carina Lindberg (v), (kl 13.00-16.10,

§§ 143--166)

Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s), (kl 13.00-15.47,
§§ 143--147)

Rose-Marie Stenbom (s)
Torsten Gislestam (c)
Anna Andersson (c), (kl 13.00-16.23,
§§ 143--156)

Margareta Persson (m)
Tommy Gardell (s)
Per-Rune Högberg (s)
Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Bodil Rosengren (v)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Inger Samuelsson (c)
Eva Gahnström (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Christina Eriksson (m)

§§ 143--152)

Carina Flodman-Andersson (v)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)
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Tjänstgörande ersättare
Leif Dahlby (s)

Icke tjänstgörande ersättare
Bengt Horn (s)
Göthe Malmros (m)
Hans-Åke Norrby (mp)
Nils-Arne Nygren (kd)
Lars Wetterlund (s)

(för Björn Jansson)

Jessica Cederblad (s)
(för Lilian Virgin)

Christer Mattsson (c)
(för Börje Lundberg)

Lars-Erik Benneck (m)
(för Solveig Artsman)

Per-Erik And (s)
(för Eva Palmgren)

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

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

Sonja Ilander (fp)
(för Bror Lindahl)

Pauli Eile (gp)
(för Odd Magnusson)

Jennie Andersson (v)
(för Jan-Erik Eriksson)

Daicy Larsson (s), (kl 16.52-17.15,
§§ 167--171, för Eric Martell)

Curt Redner (s), (kl 15.47-17.15,
§§ 148--171, för Ylva Simander)
Pär Stenegärd (c), (kl 16.23-17.15,
§§ 157--171, för Anna Andersson)

Fredrik Ahlkvist (v), (kl 16.10-17.15,
§§ 153--171, för Carina Lindberg)
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Pris till Gotlands kommuns årsredovisning
Gotlands kommun vann första pris i Komrevs tävling "bästa förvaltningsberättelse" för kommuner och landsting. Priset utdelades på KOMMEK-mässan i
Malmö i augusti.
Juryns motivering löd: "En lättillgänglig förvaltningsberättelse som präglas av
helhetssyn på god hushållning och innehåller flera kvalificerade analyser av olika
resursslag. Dessutom en mycket systematisk struktur där bland annat
framtidsfrågorna och kommunens relation till omvärlden beskrivs på ett relevant
och kommunikativt sätt för läsaren."
Kommunfullmäktige uppmärksammade utmärkelsen genom att överlämna
blommor till ekonomidirektör Björn Ericsson, redovisningschef Göran
Gyllenkrok, informationssekreterare Birgitta Gustafsson och ekonomisekreterare
Mikael Wollbo.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Information; näringslivsfrågor m.m.

Sveriges Arbetsgivareförbund (SAF), regionchefen Stockholm-Gotland, Ulf
Lindberg och projektledaren Kjell Andersson presenterade en Demoskopundersökning bland företagare och politiker om det lokala näringslivet på Gotland och
en kompletterande enkät bland gotländska företagare om kommunikationerna (båt,
flyg och IT). Därefter informerade regionala utvecklingschefen Ulf Johansson om
aktuella frågor vid regionala utvecklingsenheten.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunfullmäktige. Ny ledamot och ersättare
- Länsstyrelsen 2000 08

Efter sammanräkning för att utse ny ledamot samt ersättare efter Håkan
Ahlsten (c) hade länsstyrelsen förklarat Britt-Marie Klintström (c), Gammelgarn,
utsedd som ny ledamot i kommunfullmäktige t.o.m. 2002 10 31 och som ersättare
Lars Jakobsson (c), Eskelhem
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Protokollsutdrag:
Håkan Ahlsten
Britt-Marie Klintström
Lars Jakobsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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IT-dokument; fastställande av IT-strategi och IT-Gotland.
KS 2000/0200-00
- Ledningskontoret 2000 05 23
(- Kommunfullmäktige 1996 12 09, § 277)
- Kommunstyrelsen 2000 06 15, § 203

IT-dokumentet består av fyra avsnitt: IT-strategi, övergripande strategi för ITfrågorna, IT-Gotland, hur IT kan bidra till Gotlands samhällsutveckling, ITriktlinjer, hur IT ska hanteras i kommunens egen verksamhet, samt IT-plattform,
tekniska direktiv. Kommunfullmäktige fastställde 1996 (§ 277) IT-strategi och
IT Gotland. För dokumentets övriga delar – riktlinjer och plattform – svarar
kommunstyrelsen respektive strategiska samordningsgruppen, SSG, (tidigare
ADB-styrgruppen). IT-dokumentet ersatte ADB-strategin från 1989.
Kommunstyrelsen hade fastställt nya riktlinjer och framlagt förslag till revidering
av IT-strategin och dokumentet ”IT Gotland”. Dessutom föreslås uttryckligen
beslutas att kommunstyrelsen svarar för riktlinjerna och SSG för plattformen,
d.v.s. de tekniska riktlinjerna.
Anföranden:
Anföranden hölls av Nils Ronquist (kd), Christina Eriksson (m), Lars
Thomsson (c), Anna Andersson (c), Hans Klintbom (c) och Elias ÖzyurtEldenblom (v)
Yrkanden:
•

Claes-Göran Nilsson (s) yrkade att formuleringar i IT-Gotland som förskriver
hur IT ska användas av företag och näringsliv (de två sista punkterna under
avsnittet ”Näringsliv”) skulle ändras, eftersom Gotlands kommun saknade
befogenhet att reglera dylika frågor.

•

Hans Klintbom (c) instämde i Claes-Göran Nilssons yrkade och föreslog att
orden ”ska” ska utbytas mot ”bör” i de berörda avsnitten.

Proposition och beslut:
Ordföranden ställde proposition på de båda yrkandena och förklarade sig anse att
kommunfullmäktige beslutat göra de yrkade förändringarna i de två avslutande
punkt-satserna under avsnittet ”Näringsliv” i IT-Gotland.

Forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 146 forts
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t

• Förslaget till IT-strategi och IT-Gotland fastställs med den ovan beslutade
ändringen att gälla t.o.m. 31 december 2001.
• Ansvaret för fortlöpande uppdatering och ändring av IT-riktlinjerna åvilar
kommunstyrelsen medan SSG (Strategiska Samordningsgruppen) ansvarar för
IT-plattformen (de tekniska riktlinjerna).
Expedieras:
Anm:
Ledningskontoret/Håkan Wibom
IT-dokumentet bifogas det tryckta protokollet
Konsult- och servicekontoret/ADB-service
Samtliga nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Principer för anslag till Gotlands Turistförening, GTF
KS 2000/0426-10
- Ledningskontoret 2000 08 21
- Kommunstyrelsen 2000 08 24, § 252

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till ny princip för anslag till Gotlands
Turistförening, GTF och begärt uppdrag att närmare reglera ändamålet med stödet.
Förutom basanslag skulle Gotlands kommun fr.o.m innevarande år i form av
årsavgift erlägga ett belopp motsvarande övriga medlemmars sammanlagda
inbetalade årsavgifter. Gotlands kommuns avgift år 2000 skulle därmed uppgå till
mellan 700 000 och 800 000 kr. Principen skulle fungera som ett incitament för att
öka övriga medlemmars avgifter och har utarbetats för att förbättra föreningens
ekonomi.
Enligt det underlag som presenterats skulle basanslaget år 2000 (ca 3 mkr)
minskas med 400 000 kr; vilket skulle motsvara ”tidigare års medlemsavgifter”.
Samtidigt skulle årsavgift på mellan 700 000-800 000 kr erläggas. Gotlands
kommuns totala ekonomiska insats skulle därmed uppgå till ca 3,3-3,4 mkr för
år 2000.
Anföranden:
Anförande hölls av Sonia Landin (s), som tillstyrkte Hans Klintboms yrkande.
Yrkanden:
• Hans Klintbom (c), kommunstyrelsens ordförande, framhöll att underlaget var
missvisande och att någon förändring av basanslaget på ca 3 mkr för år 2000
inte avsetts. Han yrkade därför att den principen skulle gälla under tre år fr.o.m.
år 2000 att Gotlands Turistförening skulle erhålla dels ett basanslag på f.n.
3 mkr, dels en medlemsavgift som årligen skulle motsvara det belopp som
övriga medlemmar inbetalt i årsavgifter. Basanslaget fastställs årligen.
•

Torgny Lihnell (mp) yrkade att kommunfullmäktige nu endast skulle behandla
frågan om den nya principen som skulle gälla under tre år – att kommunens
medlemsavgift skulle sättas i direkt proportion till samtliga övriga medlemmars
inbetalade avgifter. Han yrkade också att det föreslagna uppdraget till
kommunstyrelsen – att reglera ändamålet med Gotlands kommuns ekonomiska
insats – skulle redovisas till kommunfullmäktige före utgången av maj år 2001.
• Brittis Benzler (v) yrkade att kommunstyrelsens förslag skulle bifallas.
• Harriet Lihnell (mp) yrkade att ärendet skulle återremitteras.
Forts
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Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på frågan om ärendet skulle avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och förklarade sig anse att kommunfullmäktige
beslutat avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställde proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels Hans
Klintboms yrkande, dels Torgny Lihnells yrkande och förklarade sig anse att Hans
Klintboms förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Torgny Lihnells
yrkande och förklarade sig anse att Torgny Lihnells yrkande antagits som motförslag
till Hans Klintboms yrkande.

Kommunfullmäktige godkände följande proposition. JA för Hans Klintboms
yrkande. NEJ för Torgny Lihnells yrkande. 60 ledamöter röstade Ja och 11
ledamöter röstade Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Kommunfullmäktige hade således beslutat bifalla Hans Klintboms förslag.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t (som mot bakgrund av det faktum att Gotlands
kommun inte är medlem i Gotlands Turistförening formuleras sålunda)
• Principen att Gotlands Turistförening erhåller dels ett basanslag, som fastställs
årligen - för närvarande 3 mkr -, dels en årlig medlemsavgift som motsvarar
samtliga övriga medlemmars för året inbetalda medlemsavgifter fastställs att
gälla under en försöksperiod på tre år, t.o.m. verksamhetsåret 2002.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare reglera hur ändamålet med
kommunens insatser ska tillgodoses.

Reservation:
Mot beslutet reserverade sig Björn Fransson (mp), Ann Enström (mp), Harriet
Lihnell (mp) och Torgny Lihnell (mp).
Expedieras
Kommunstyrelsen
Gotlands Turistförening
Ledningskontoret/Ekonomienheten
Arbetsutskottet/Budgetberedningen
Kommunjuristen
Stadssekreteraren
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Stiftelsen Gotlandsmusiken; bokslut 1999 och ansvarsfrihet
- Årsredovisning 1999
- Gotlands Musikstiftelse, 2000 03 22, § 6

Stiftelsen Gotlandsmusiken har överlämnat bokslut och berättelse över förvaltningen av verksamheten under 1999. Bokslutet visar ett överskott på drygt
465 000 kr efter bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit ska balanseras i ny
räkning. Revisorerna har tillstyrkt att resultat- och balansräkningarna fastställs, att
resultatet behandlas enligt styrelsens beslut och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
De ledamöter som var ledamöter och ersättare i stiftelsens styrelse deltog inte i
behandlingen av ärendet: Lilian Edwards (m) och Pauli Eile (gp).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t

• Resultat- och balansräkningarna fastställs.
• Styrelsen för Stiftelsen Gotlandsmusiken beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1999.
Expedieras:
Stiftelsen Gotlandsmusiken

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Anslagstavlor i kommunen
1998/01442-10
- Tekniska nämnden 2000 04 26, § 99
(- Kommunfullmäktige 1998 06 08, § 111)
(- Kommunstyrelsen 1999 12 17, § 408)
- Kommunstyrelsen 2000 06 15, § 195

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda behovet av
fler anslagstavlor där föreningar och allmänhet kan affischera utan kostnad. Det
finns totalt nio sådana platser i Visby och enligt tekniska nämndens uppfattning är
behovet skäligen tillgodosett. Tekniska nämnden är förvaltare av allmänplatsmark
och upplåter mark för bl.a. affischtavlor. Utöver markupplåtelsen krävs
polistillstånd för uppsättning av affischtavlor. Affischeringstavlor och dylikt drar
enligt tekniska förvaltningens erfarenhet ofta med sig ett omfattande underhåll och
de utsätts även för skadegörelse. Antalet platser ska därför av det skälet begränsas.
Tekniska nämnden har föreslagit att antalet affischeringstavlor där allmänheten
kan annonsera gratis inte ska utökas. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget
Anföranden:
Anföranden hölls av Christer Engelhardt (s), Ove Nyman (m) och PerOlof Jacobsson (c).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Antalet affischeringstavlor där allmänheten kan annonsera gratis ska inte
utökas.
• Kommunen är positiv till att ställa mark till förfogande om framställning finns
på att få sätta upp anslagstavlor.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag för om- och tillbyggnad av Stuxgården i Fårösund
KS 2000/0435-04
- Gotlands norra vårdnämnd 2000 06 26, § 48
- Ledningskontoret 2000 08 07
- Kommunstyrelsen 2000 08 24, § 232

Gotlands norra vårdnämnd har anhållit om tilläggsanslag för om- och tillbyggnad
av Stuxgården i Fårösund. Byggkostnaderna för om- och tillbyggnaderna av Stuxgården är budgeterade till 16,4 mkr men situationen på byggmarknaden har drivit
upp priserna sedan projektet planerades 1999. Enligt tekniska förvaltningen
uppgår anbudskostnaderna till 20,4 mkr och tilläggskostnaderna beräknas enligt
Gotlands norra vårdförvaltning uppgå till 4,0 mkr.
Kommunstyrelsen föreslår att tilläggsanslag beviljas med 4,0 mkr.
Anförande:
Anförande hölls av Rose-Marie Stenbom (s).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Gotlands norra vårdnämnd beviljas tilläggsanslag med 4,0 mkr för om- och tillbyggnad av Stuxgården i Fårösund.
• Medel anvisas ur Gotlands kommuns Eget kapital.
Expedieras:
Gotlands norra vårdnämnd
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag. Biogasanläggning på Lövsta
KS2000/0543-04
- Ledningskontoret 2000 08 14
- Kommunstyrelsen 2000 0 8 24, § 234

Kommunstyrelsen har begärt tilläggsanslag på 571 000 kr, för investering i
biogasanläggning på Lövsta.
Biogasanläggningen planerades och kostnadsberäknades 1997. Utgifterna i budget
2000 är upptagna till 2,2 mkr varav drygt 1,2 mkr finansieras externt. P.g.a. ökade
byggkostnader ryms det anbud som är aktuellt (drygt 2,7 mkr) inte inom budget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Kommunstyrelsen (ledningskontoret) beviljas tilläggsanslag med 571 000 kr
för investering i biogasanläggning på Lövsta.
• Medel anvisas ur Gotlands kommuns Eget kapital.
Expedieras:
Lövsta gård
Ekonomienheten
Henry Henziger

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag. Lokalanpassning för SOS-alarm
KS2000/0544-04
- Räddningstjänsten 2000 08 11
- Tekniska förvaltningen 2000 08 14
(- Kommunstyrelsen 2000 06 15, § 209)
- Kommunstyrelsen 2000 08 24, § 250

Kommunstyrelsen har begärt att tekniska nämnden ska få i uppdrag att genomföra
en lokalanpassning av SOS-centralen i brandstationen i Visby och att 1,9 mkr
beviljas i tilläggsanslag. Bakgrunden är avtalet med SOS-Alarm om drift av en
dygnet-runt-bemannad larmcentral i brandcentralen i Visby. En lokalanpassning
krävs så att räddningstjänstens lokalyta minskas och motsvarande tillförs SOSAlarm.
Anföranden:
Anföranden hölls av Harriet Lihnell (mp) och Ove Nyman (m).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 1,9 mkr för år 2000 för genomförande av lokalanpassningen.
• Medel anvisas ur Gotlands kommuns Eget kapital.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Räddningstjänsten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag. Ombyggnad av Björkanderska Magasinet
KS2000/0545-04
- Ledningskontoret 2000 06 26
- Kommunstyrelsen 2000 08 24, § 235

Kommunstyrelsen föreslår att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med
2,75 mkr för slutförande av etapp 1 av ombyggnaden av Björkanderska Magasinet.
Tekniska nämnden har upphandlat etapp 1 av ombyggnaden utom inredning av
lokalerna utmed Korsgatan.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Kommunstyrelsen/ledningskontoret beviljas tilläggsanslag med 2 750 000 kr
för slutförande av etapp 1 av ombyggnaden av Björkanderska Magasinet.
• Medel anvisas ur Gotlands kommuns Eget kapital.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Regionala utvecklingsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Slutredovisningar
KS 2000/0327-29
- Tekniska nämnden 2000 04 26, §§ 87, 90-92
- Ledningskontoret 2000 06 21
- Kommunstyrelsen 2000 08 24, § 231

Tekniska nämnden har överlämnat slutredovisningar för nedanstående objekt.
(Tekniska nämnden handlägger slutredovisningar för investeringsobjekt understigande 2 mkr,
kommunstyrelsen objekt mellan 2 och 10 mkr och kommunfullmäktige objekt över 10 mkr.)
Objekt

Solrosen 1, etapp 1, och
Hackspetten 17

Beräknad
investeringsutgift
och underhållskostnad

43 679 865

Redovisad
investeringsutgift
och underhållskostnad

49 089 997

Anvisade
medel (netto)

Intäkter
(statsbidrag
PU-anslag
m.m.)

53 823 730

358 463 5 092 196 1

1) Överskottet mot anslag har i 1999 års bokslut avsatts till kommunens eget kapital.
2) Underskottet mot anslag har i 1998 och 1999 års bokslut täckts ur kommunens eget kapital.

Kommunstyrelsen föreslår att slutredovisningarna godkänns.
Anföranden:
Anföranden hölls av Torsten Gislestam (c) och Ove Nyman (m).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Slutredovisningen avseende Solrosen 1 och Hackspetten 17 godkänns.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ändring av nämnders reglementen på grund av miljöbalksreform
1998/01991-10
- Kommunförbundets cirkulär 1998:172 och 1999:16
- Tekniska nämnden 1999 02 24, § 41
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2000 02 09, § 61
- Byggnadsnämnden 2000 03 08, § 70
- Konsult- och servicekontoret 2000 06 29
- Kommunstyrelsen 2000 08 24, § 245

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till ändringar i reglemente för
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden.
Bakgrunden är införandet av den nya miljöbalken 1 januari 1999 Kommunförbundet har i cirkulär 1998:172 och 1999:16 beskrivit vilka förändringar som
miljöbalken innebär samt givit exempel på hur kommunernas reglementen kan
utformas till följd av de nya reglerna. Det krävs dock en lokal anpassning för varje
kommun beroende på hur ansvarsfördelningen ser ut i den enskilda kommunen.
Konsult- och servicekontoret har i samråd med representanter för berörda
förvaltningar utarbetat förslag till förändringar i nämndreglementena. Berörda
nämnder har tillstyrkt förslaget och de synpunkter som lämnats har varit av
huvudsakligen redaktionell art.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Förslaget till ändring av reglementena för byggnadsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden antas.
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunjuristen
Stadssekreteraren

Justerande:

Anm:
Ändringarna bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

181

PROTOKOLL
2000 09 11

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 156

Motion. Användning av blöjor m.m. av flergångsmaterial
1995/0047-10
- Motion 1995 03 13
- Kommunfullmäktige 1995 12 11, § 345
(- Kommunfullmäktige 1999 09 13, § 208)
- Gotlands norra vårdnämnd 1999 11 30, § 81
- Länsvårdnämnden 1999 11 29, § 65

- Gotlands södra vårdnämnd 1999 12 08, § 95
- Visby vårdnämnd 2000 03 29, § 24
- Kommunstyrelsen 2000 06 15, § 200

Solveig Artsman (m) m.fl. har i motion yrkat att Gotlands kommun ska införa
blöjor och inkontinensskydd av flergångsmaterial vid kommunens institutioner.
Samtliga vårdnämnder har avstyrkt motionen.
Gotlands norra vårdnämnd har hänvisat till att de inkontinenshjälpmedel som används är fullvärdiga, högabsorberande och bakteriehämmande, att hudirritationer är sällsynta och har lämnat
synpunkter på de hygieniska aspekterna. Länsvårdnämnden har bl.a. hänvisat till förslagets påverkan på personalens arbetsmiljö och arbetsbörda samt konsekvenserna för patienternas välbefinnande. Flergångsmaterial har inte funktionsmässigt de egenskaper som krävs avseende med
lukthämmare och absorptionsförmåga. Vid Visby lasarett har kompostering av blöjor och underlägg provats och resultat visar att det är möjligt. Gotlands södra vårdnämnd anser att det praktiska
genomförandet av förslaget medför alltför stora konsekvenser. Förutom försämring för den
enskilde så innebär det också ökade personella resurser samt ökade tvättkostnader. Visby
vårdnämnd hänvisar bland annat till de betydande merkostnader för tvätt och personalinsatser som
förslaget skulle medföra, samt att tygblöjor för vuxna är ohygieniskt både för patient och personal
samt risken för smitta.

Anföranden:
Anföranden hölls av Björn Fransson (mp), Åke Svensson (s), Lena Celion (m) och
Nils Ronquist (kd).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen avslås.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Vårdnämnderna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Ändring av bygglovstaxan för att stimulera boende och
småföretagsetablering på landsbygden
KS 2000/0105-14
- Motion 2000 02 14
- Byggnadsnämnden 2000 04 12, § 85
- Kommunstyrelsen 2000 06 15, § 201

Gösta Hult (c) har i motion föreslagit att möjligheterna att ändra bygglovstaxan så
att den stimulerar byggande för permanent boende och småföretagsetableringar
utanför planlagda områden, ska utredas.
Byggnadsnämnden konstaterar att kommuner enligt kommunallagen 2 kap 2 § är
skyldiga att behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för
något annat. De sakliga skäl och undantag från huvudregeln som kommunallagen
syftar på finns i speciallagar som socialtjänstlag och skollag. Undantag från denna
så kallade likställighetsprincip får inte gälla myndighetsutövning, dvs. när beslut
fattas om rättigheter, förmåner och skyldigheter för enskild och därmed kan inte
olika taxor för olika delar av kommunen godkännas.
Anföranden:
Anföranden hölls av Gösta Hult (c) och Per-Olof Jacobsson (c).
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 byggnadsnämndens yttrande.
Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Genomfartstrafik på Strandgatan-Studentallén i Visby
KS 2000/0183-31
- Motion 2000 02 22
- Tekniska nämnden 2000 05 24, § 130
- Kommunstyrelsen 2000 08 24, § 229

Barbro Ronsten (c) har i motion föreslagit att möjligheterna att öppna Strandgatan–Studentallén för genomfartstrafik ska undersökas.
Tekniska nämnden Efter det att Strandgatan-Studentallén stängdes för genomfart
har antalet passerande fordon genom stadsmuren minskat med 1 500-2 000 fordon
per dygn. Tekniska nämnden anser att denna förbättring av miljön för Visby
innanför stadsmuren klart överväger den eventuella nackdel med något mer
utsläpp från de fordon som måste ta sig från t.ex. hamnområdet uppför
Gutebacken och vidare Solbergagatan till lasarettet.
Anföranden:
Anföranden hölls av Barbro Ronsten (c) och Ove Nyman (m).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen avslås.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motioner under beredning. Motion om medlemskap i European Cities
Against Drugs (ECAD)
- Förteckning per augusti 2000
- Kommunfullmäktige 1995 10 16, § 284
- Ledningskontoret tjänsteutlåtande 2000 07 25
- Kommunstyrelsen 2000 08 24, § 249

A. Motioner under beredning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska förteckning över motioner under
beredning redovisas två gånger per år. Enligt kommunallagen 5:33 bör en motion
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.
Det antecknas att kommunfullmäktige (2000 06 13, § 140) beslutat överlämna
motion av Lena Palmborg-Karlsson (s) om underhåll av väg I 246 i Gammelgarn
till tekniska nämnden, som alltså ska handlägga ärendet.
Motionär/Motion
Lena Celion (m)
Inrättande av socialt pris

Dnr
1999/775
1999 04 19

Åtgärder
KS

2.

Eva Gahnström (c)
Samverkan med sockenutvecklingsgrupperna

1999/1904
1999 11 22

KS

3.

Margareta Benneck (m)
Tomtmark för bostäder för 55 år och äldre (55+)

KS2000/0106
2000 02 14

Rem TN och BN

4.

Bror Lindhal (fp)
Folkomröstning om vindkraftutbyggnaden på södra Gotland

KS2000/0108
2000 02 14

KS

5.

Sven Larsson (gp) m.fl.
Inrättande av aktivitetscenter i ICA-lagret

KS2000/0109
2000 02 14

Rem KFN och
TN

6.

Eva Gahnström (c) och Eva Nypelius (c)
Inventering av attraktiva område för bostäder utanför Visby

KS2000/0103
2000 02 14

Rem BN och TN

7.

Eva Gahnström (c)
Utgivning av ”SockenKontakten”

KS2000/0104
2000 02 14

KS

8.

Margareta Benneck (m)
Mark för företag inom friskvård

KS 2000/0184
2000 03 13

Rem. BN och TN

9.

Solveig Artsman (m)
Konstnärlig utsmyckning anpassad för synskadade

KS 2000/0272
2000 04 17

Rem TN och
KFN

10.

Bror Lindahl (fp) m.fl.
KS 2000/0273
Upphävande av översiktsplanen för södra Gotland och stopp för 2000 04 17
utbyggnad av vindkraften

1.

Rem BN

Forts
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11.

Jennie Andersson (v)
Medlemskap i ECAD (European Cities Against Drugs)

KS 2000/0274
2000 04 17

12.

Jennie Andersson (v)
Upprättande av integrationsplan

KS 2000/0275
2000 04 17

Rem. VVN

13.

Björn Fransson (mp)
Visbyfestivalen

KS 2000/0276
2000 04 17

Rem. TN, MHN
och KFN

14.

Solveig Artsman (m) m.fl.
Kulturinsatser för barn på sjukhus m.m.

KS 2000/0367
2000 05 22

Rem. LVN/HSN

15.

Harriet Lihnell (mp) m.fl.
Omhändertagande av komposterbart avfall

KS 2000/0409
2000 06 13

Rem. TN

16.

Harriet Lihnell (mp) m.fl.
Genmodifierade livsmedel

KS 2000/0408
2000 06 13

Rem. MHN

B. Motion om medlemskap i ECAD.
Kommunfullmäktige har (§ 284/1995) bifallit motion av samma sakliga innebörd.
Beslutet har dock inte verkställts. Kommunstyrelsen har därför beslutat att
medlemskap i ECAD ska sökas från 1 januari 2001. Hanteringen av frågan om
medlemskap och kontakterna med organisationen ska tills vidare skötas av folkhälsoenheten (såsom sekretariat till brottsförebyggande rådet). Enheten ska också
informera berörda verksamheter inom vårdnämnderna om organisationens arbete.
Till kommunstyrelsens ordförande har delegeras rätten att – i förekommande fall –
besluta om vilket subjekt som ska inträda som medlem (staden Visby eller
Gotlands kommun). Kostnaderna för medlemskapet ska belasta kontot för
Näringslivsinsatser (1300).
Anföranden:
Anföranden hölls av Lena Palmborg-Karlsson (s), Tommy Gardell (s), Eric
Carlsson (c), Gösta Hult (c), Ingibjörg Sigurdsdottir (s), Ann Enström (mp),
Harriet Lihnell (mp) och Åke Svensson (s).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Förteckningen över aktuella motioner under beredning läggs till handlingarna.
• Motion om medlemskap i ECAD avskrivs med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut i samma ärende (§ 284, 1995 10 16) och kommunstyrelsens beslut om verkställigheten av det.
Expedieras:
Ledningskontoret/Folkhälsoenheten
Ledningskontoret/Henry Henziger
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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 avsagt sig uppdraget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Britt-Marie Dahlström (c) befrias från sitt uppdrag.
• Frågan om utseende av ny ersättare bordläggs till nästa sammanträdet.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Britt-Marie Dahlström

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fyllnadsval. Kommunens räkenskaper och verksamhet. Revisor och
ersättare
- Owe Hagströms avsägelse 2000 07 16

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny revisor för kommunens
räkenskaper och verksamhet efter Owe Hagström (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
• Owe Hagström (s) befrias från sitt uppdrag.
• Till ny revisor t.o.m. 2002 års utgång utses: Billy Östberg (s)(tidigare ersättare),
Vårdklockegatan 6, 621 57 Visby.
• Till ny ersättare för revisorerna t.o.m. 2002 års utgång utses: Anna-Stina
Johansson (s), Åkerstigen 5 D, 621 50 Visby
att inträda i ordningen efter Kent Wizén (s) och Hans-Åke Norrby (mp)

Expedieras:
Revisorerna
Owe Hagström
Billy Östberg
Anna-Stina Johansson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fyllnadsval. Styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner. Ledamot
- Owe Hagströms avsägelse 2000 07 16

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ledamot i styrelsen för Föreningen
Gotlands Fornvänner efter Owe Hagström (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
• Owe Hagström (s) befrias från sitt uppdrag.
• Till ny ledamot t.o.m. 2001 års utgång utses: Per-Rune Högberg (s),
Mickelgårds, 621 72 Visby.
Expedieras:
Styrelsen för Föreningen Gotlands Fornvänner
Owe Hagström
Per-Rune Högberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fyllnadsval. AB GotlandsHem. Ersättare för lekmannarevisor.
- Owe Hagströms avsägelse 2000 07 16

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare för lekmannarevisorn för
AB GotlandsHem efter Owe Hagström (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
• Owe Hagström (s) befrias från sitt uppdrag.
• Till ny ersättare för lekmannarevisorn för AB GotlandsHem för år 2000/2001
utses: Billy Östberg (s), Vårdklockegatan 6, 621 57 Visby.
Expedieras:
AB GotlandsHem
Owe Hagström
Billy Östberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fyllnadsval. Gotlands Stuveri AB. Ersättare för lekmannarevisor
- Owe Hagströms avsägelse 2000 07 16

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare för lekmannarevisorn för
Gotlands Stuveri AB efter Owe Hagström (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
• Owe Hagström (s) befrias från sitt uppdrag.
• Till ny ersättare för lekmannarevisorn för Gotlands Stuveri AB för år
2000/2001 utses: Billy Östberg (s), Vårdklockegatan 6, 621 57 Visby.
Expedieras:
Gotlands Stuveri AB
Owe Hagström
Billy Östberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fyllnadsval. Vissa stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen .
Revisor och Ersättare för revisor
- Owe Hagströms avsägelse 2000 07 16

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av revisor i följande stiftelser som
förvaltas av kommunstyrelsen för år 2000 efter Owe Hagström (s) som avsagt sig
uppdraget:
Åbergska stiftelsen, Hilda och CJ Peterssons stiftelse, Maria Norrbys stiftelse av
1912, Johanna Lindströms stiftelse, Ossian Koschells stiftelse och Makarna
Sundahls stiftelse.
Kommunfullmäktige hade även att förrätta val av ersättare för revisor i följande
stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen efter Owe Hagström (s) som avsagt
sig uppdraget.
Understödsstiftelsen för nödställdes tillfrisknande, SA Petterssons stiftelse,
ON Allanders stiftelse av 1912, Stiftelsen för Follingbo sjukhus, Von Rosenska
stiftelsen och K Karlssons stiftelse
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Owe Hagström (s) befrias från sina uppdrag.
• Till ny revisor och ersättare för revisor för ovannämnda stiftelser som förvaltas
av kommunstyrelsen för år 2000 utses: Billy Östberg (s), Vårdklockegatan 6,
621 57 Visby.
Expedieras:
Konsult- och servicekontoret
Owe Hagström
Billy Östberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fyllnadsval. Huvudman i Burs Pastorats Sparbank
- Mikael Lindahl avsägelse 2000 05 30

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny huvudman i Burs Pastorats
Sparbank efter Mikael Lindahl (fp) 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
• Mikael Lindahl (fp) befrias från sitt uppdrag.
• Till ny huvudman i Burs Pastorats Sparbank t.o.m. 2001 års utgång utses:
Sven Bosarfve, Bosarve, 620 13 Stånga.
Expedieras:
Burs Pastorats Sparbank
Mikael Lindahl
Sven Bosarfve

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Interpellation. Kurser för komplettering av betyg
Dnr KS2000/0300 60

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade
interpellation av Inger Samuelsson (c) om huruvida barn- och utbildningsnämnden
planerar kurser under sommarlovet för elever som behövde komplettera studierna
för betyget godkänt. Inger Samuelsson tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan. Anförande hölls också av Carina Flodman-Andersson (v).
Interpellation 2000 05 22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 168
Interpellation. Ledsagare åt färdtjänstresenärer
Dnr KS2000/0300 60

Kommunalrådet Lena Celion (m) besvarade interpellation av Jennie Andersson (v)
om det inte är "diskriminering" att en person som beviljats färdtjänst inte
godkänns som ledsagare åt färdtjänstresenär. Jennie Andersson tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls också av
Brittis Benzler (v).
Interpellation 2000 06 13

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

Margareta Persson (m)
Asfaltbeläggning av vägen till Petesgården (140).

KS 2000/0577
2000 09 11

KS 2000/0578
Björn Fransson (mp) m.fl.
"Öronmärkta" hytt- och bilplatser för gotlänningar på Destination 2000 09 11
Gotlands färjor.

Brittis Benzler (v) m.fl.
Riktlinjer för regelbunden fysisk aktivitet för kommunens
anställda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Interpellationer; nya
•

Lars Thomsson (c) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande
Hans Klintbom (c) ställa interpellation om bredbandsutbyggnaden på Gotland.
(Dnr KS 2000/0580 00)

•

Anna Andersson (c) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Lena Celion (m) ställa interpellation om hyrläkare.
(Dnr KS 2000/0581 02)

•

•

Ulla Hammarhjelm (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande
Hans Klintbom (c) ställa interpellation om information för att komma till rätta
med klotter och annan skadegörelse. (Dnr KS 2000/0582 10)
Rose-Marie Stenbom (s) fick till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Lena Celion (m) ställa interpellation om organisation och riktlinjer för
avlastning. (Dnr KS 2000/0583 90)

•

Åke Svensson (s) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande
Hans Klintbom (c) ställa interpellation om inskränkningar på färjetrafiken.
(Dnr KS 2000/0584 53)

•

Gerty Holmstedt (s) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Lena Celion (m) ställa interpellation om hyrläkare.
(Dnr KS 2000/0585 02)

•

•

Brittis Benzler (v) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande
Ove Nyman (m) ställa interpellation om Reculture uppfyller kraven för
svenskt miljökrav. (Dnr KS 2000/0586 40)
Carina Lindberg (v) fick tillstånd att till vårdnämndernas ordföranden ställa
interpellation om placeringarna i familjehem. (Dnr KS 2000/0587 85)

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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Information
Till handlingarna lades
• Kommunstyrelsens ordförandes rapport från avstämningsmöten med nämnder.
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Antagna av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2000

IT-STRATEGI
Kommunens övergripande IT-strategi är att säkerställa beslutsunderlag och
information till förtroendevalda, anställda och allmänhet. IT ska också användas för att stödja målen och strategierna i VISION 2010 bl a då det gäller utbildning, sysselsättning och näringsliv.

IT ska användas för att stödja hela Gotlands utveckling.
IT ska användas för att förändra organisationsstrukturerna så att de effektiviseras och görs mer flexibla. Helhetssyn ska prägla synen på IT.

IT är ett strategiskt och operativt viktigt område som på ett effektivt sätt ska
utnyttjas för att utveckla och stödja verksamheterna i syfte att ge bästa möjliga
kvalitet i samhällsservicen.

IT ska ge medborgarna möjlighet att via elektroniska post- och konferenssystem framföra synpunkter till politiker och tjänstemän.

IT på biblioteken ska erbjuda åtkomst till systemen för de som inte har egna
tekniska möjligheter till kommunikation med kommunens system ex. vis diarium, bygglovsregister etc.

IT ska via skolor/bibliotek ge allmänheten kunskap i användningen av IT.
IT ska genom en särskild satsning på skolan medföra att IT blir ett hjälpmedel
för att uppnå de nationella mål för utbildningen som anges i skollag, läroplaner, kursplaner och VISION 2010.

IT ska vara anpassad till och underordnad övergripande mål och planer för
kommunen gemensamt och för de enskilda verksamheterna.

IT ska användas för att förbättra de handikappades situation i samhället
IT-användningen ska bedrivas med högt ställda krav på säkerhet, skydd av
personlig integritet och allmänhetens förtroende.

IT-strukturen ska utformas så att den underlättar eventuella framtida anpassningar av förvaltningsstrukturen

IT ska ge de förtroendevalda möjligheter till ännu bättre och överskådligare
information och beslutsunderlag.
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IT-GOTLAND
IT ska användas för att stödja hela Gotlands utveckling.
Näringsliv
• Gotlands kommun ska samverka inom IT-området med näringslivet i kommunen bl a genom att ge näringslivet möjligheter att kommunicera med
kommunen elektroniskt.
• Kommunen ska försöka finna samarbetspartner som kan bidra med kunskaper och resurser till kommunens eget IT-utvecklingsarbete.
• Kommunen ska bl a genom införande av elektronisk handel medverka till att
sprida IT-användningen till små- och medelstora företag.
• Kommunen ska också försöka uppnå ett framåtsyftande klimat inom ITområdet för att på så sätt stimulera etablerandet av nya företag i kommunen.
• Distansoberoende verksamheter bör utnyttjas inom befintliga företag samt
för att nyetablera företag/verksamheter på Gotland.
• Möjligheterna för näringslivet att nyetablera, verka och vidareutvecklas
genom kunskaps- och kompetenshöjning, effektiviseringar och utnyttjande
av ny teknik bör förbättras.

Internationell kommunikation
• Gotlands läge mitt i Östersjön ska utnyttjas så att Gotland integreras i det
framtida tele- och datakommunikationsnätet i Östersjöregionen.
• Kommunen ska vara ansluten till Internet för att på så sätt ge möjligheter att
nå ut med kommunal information och även söka information från andra källor via Internet.
• Internet är ett av de nät som kommunen ska utnyttja i marknadsföringen av
Gotland. Strävan bör vara att skapa en för Gotland gemensam information
på egna Web-sidor med länkar till andra WEB-sidor som innehåller Gotlandsinformation.
• Kommunen ska också finnas med i andra tillämpliga kommunikationsnät
(inom EU) t ex EUROCOM.
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Miljö
• De möjligheter till insatser inom miljöområdet som IT ger ska tillvaratas.
• Information i miljöfrågor ska spridas via kommunens kommunikationsnät.
• För att minska pappersförbrukningen ska elektronisk post och handel samt
möjligheten att sända dokument på elektronisk väg användas.

Samhällsplanering
• I planeringen av nya industri- eller bostadsområden ska hänsyn till framtida
användning av IT beaktas.
• Infrastrukturen på landsbygden måste anpassas till framtidens IT-krav.
• Kommunen ska kraftfullt påverka utbyggnaden av den informationstekniska
infrastrukturen för Gotland och därigenom underlätta för etablering och tillväxt av småföretagsamhet.
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IT-RIKTLINJER
IT-utvecklingen i Gotlands kommun ska ske i enlighet med

jämställdhetsplanens intentioner och följa kommunens jämställdhetsprinciper.

IT-verksamheten ska bidra till att skapa en god arbetsmiljö
Datorer och programvara som kommunen ställer till sina anställdas förfogande
är kommunens egendom och får endast användas i tjänsten.

1. Information och system.
• Detaljinformation ska i första hand finnas på lokal nivå. Från en viss arbetsstation ska man kunna nå information i samtliga gemensamma system när
behörighet föreligger.
• För information av gemensam karaktär (t ex digitala kartor, om kommuninnevånare, fastigheter och nämnd/styrelseprotokoll) ska gemensamma databaser utformas där alla kan hämta grundinformationen.
• Fortsatt satsning på framställning av digitala kartor (GIS Geografiskt informationssystem) och ritningsunderlag är av stor strategisk betydelse för
kommunen som helhet genom de möjligheter lägesbestämda data kan ge för
bl a verksamhetsplaneringen inom samtliga kommunala verksamhetsområden.
• Register ska byggas upp där de används - detaljinformation vid basenheten
och sedan i alltmer sammanställd form ju längre bort från basenheten de används. Information ska endast registreras en gång oavsett i hur många system den används där detta är förenligt med datalagen..
• Förvaltningsgemensamma system ska kunna utbyta information med de
förvaltningsspecifika systemen. De ska lätt kunna kopplas samman med
andra förvaltningsgemensamma system där lagstiftningen så medger.
• Användargränssnitten (inloggningsförfarande, dialog etc) bör så långt möjligt vara enkla och logiska samt enhetliga så att användaren känner igen sig
mellan olika system.
• De system som kommunstyrelsen angett som obligatoriska (ex vis ekonomi,
personal- och kontorsinformationssystem) ska användas av samtliga förvaltningar och kan ej frånträdas p gr a sparbeting ed.
• Gemensamma system inom vård och omsorg ska användas av samtliga
vårdförvaltningar.
• Viss egenutveckling av mindre tillämpningar bör ske med hjälp av enkla
och av marknaden accepterade utvecklingsverktyg.
• Anställda och förtroendevalda i kommunen ska använda Internet för att
kommunicera med internetanvändare i andra kommuner eller länder.
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2. Internet och E-post
2.1 Internet-användning.
Internet är ett värdefullt hjälpmedel som ger tillgång till mängder av information och kan därvid utgöra ett stöd i arbetet.
• ID-uppgifter som används är personliga och får inte lånas ut till andra. Det
är absolut förbjudet att använda någons annans identitet.
• Enskild användning av Internet ska alltid ha anknytning till arbetet. Det är inte
tillåtet att ta del av rasistiskt material, pornografiskt material eller material
som kan anses kränkande. Annonser och annat kommersiellt material som
studeras eller hämtas hem ska ha anslutning till de arbetsuppgifter man har.
• Kommunens Internet-uppkoppling får inte i något fall användas för privata
inköp eller beställningar av varor eller tjänster. Inte heller är det tillåtet att
privat annonsera eller svara på annonser eller skriva insändare via Internetuppkopplingen.
• Material som hämtas från Internet får endast användas för enskilt bruk i
tjänsten. Det är inte tillåtet att sprida upphovsrättsligt material genom att
sälja det vidare eller på annat sätt eller i annan form tillhandahålla det för
andra mot ersättning.
• Samtliga medarbetare ska känna till att genom en särskild logg registreras
varje sökning som görs på Internet. Kommunen har alltså möjlighet att göra
en individuell revision för att ta reda på hur mycket tid som används till Internet och vilka web-sidor som har besökts.
• För material som läggs in på kommunens hemsida gäller kommunens generella
policy är att icke tillåta tillhandahållande av rasistiskt material, pornografiskt
material eller material som kan anses kränkande. Annonser och annan
kommersiellt material ska inte återfinnas på kommunens server om det inte är
förenligt med arbetsuppgifterna. Företag och privatpersoner har inte möjlighet
att publicera sig på kommunens hemsidor.
• Med inlagt material avses såväl text, stillbilder, videosekvenser som ljudfiler. Upphovsrättslagar gäller i samma omfattning som för övrig publicering
liksom att PuL (personuppgiftslagen) följs.
Se vidare “Policy för kommunens information på Internet och intranät”.

2.2 Användning av E-post.
• Det är inte tillåtet att för privat bruk “annonsera“ genom E-post.
• Hemlig eller känslig information får aldrig sändas med E-post.
• Alla lagar och regler om offentlighet och sekretess gäller när dokument
skickas elektroniskt på samma sätt som med vanlig post.
• E-posten ska öppnas och omhändertas snarast.
• Gallring av inaktuella mail ska göras regelbundet för att inte ta för mycket
plats på servern.
Se vidare i “Elektronisk post och offentlighet i Gotlands kommun“

Fastställt av kommunstyrelsen 2000 06 15
2 (7)

3. Utbildning
IT ska främja skolutveckling – arbetssätt och organisation och ge likvärdighet
och kvalitet för alla elever oavsett vilken skola de går i.
• IT ska användas i undervisningen
− för att höja kvaliteten i elevernas inlärning
− som pedagogiskt hjälpmedel som tillsammans med utveckling av arbetsformerna ska ge utbildning där eleverna får en god framtidsberedskap
− till att arbeta med projekt som leder fram till nya sätt att få kunskaper
− för att bidra till att bevara lusten att lära genom att ge individen möjligheter att göra framsteg efter egna förutsättningar
− för att utveckla kreativitet och engagemang genom kontakter med omvärlden både lokalt och internationellt
• Flickors och kvinnors användande av IT ska särskilt stimuleras i såväl undervisningen som i yrkesutövandet.
• Möjligheten till distansutbildning ska stödjas
• Den som lämnar skolan på Gotland ska ha tillägnat sig sådana kunskaper
om informationsteknik att han/hon väl uppfyller de krav en framtida arbetsgivare kan tänkas ställa eller som behövs för att driva egen företagsverksamhet.
• En väl utvecklad samverkan inom IT med andra utbildningsanordnare
främst Högskolan ska finnas

4. Organisation och ansvarsfördelning
4.1 Kommunfullmäktige ansvarar för
• Att besluta om kommunens IT-strategi.
• Att genom kommunstyrelsen följa upp att kommunens gemensamma ITstrategi efterföljs.
4.2 Kommunstyrelsen ansvarar för
• Att IT-verksamheten effektivt tillgodoser kommunens gemensamma behov.
• Att den gemensamma IT-verksamheten bedrivs med högt ställda krav på
säkerhet, skydd av personlig integritet och förtroende hos allmänheten.
• Att besluta om vilken information och vilka IT-system som ska vara gemensamma för kommunen samt vilken information och vilka IT-system som ska
följa gemensamma regler från kommunstyrelsen.
• Att det för varje kommunövergripande system är klargjort vem som är systemägare och systemförvaltare.
• Att det finns en central IT-plan, som årligen revideras i samband med budgetarbetet, vilken omfattar befintlig IT-verksamhet, pågående och beslutade
IT-projekt, planerade och beslutad anskaffning av datorer och program etc.
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4.2.1 IT-styrgruppen (SSG, se fotnot)
• Är kommunstyrelsens rådgivande och beredande organ i kommunövergripande IT-frågor av strategisk betydelse.
• Ska tillse att det finns utarbetade standards avseende utrustningar och programvaror till ledning för förvaltningarna.
• Beslutar om teknisk plattform avseende IT-användningen inom Gotlands
kommun.
• Ska tillse att det finns regler och riktlinjer för kommungemensamma projekt.
4.2.2 Ledningskontoret svarar för
• Upprättande och uppdatering av kommunens gemensamma IT-dokument.
• Att på ett övergripande plan identifiera och samordna ny- och vidareutveckling.
• Att utbildnings- och kompetensutveckling inom IT beaktas i den centrala
utbildningsplanen.
4.2.3 Konsult- och servicekontoret svarar för
• Att stödja förvaltningarna vid upphandling, upprättande av avtal och uppföljning av ramavtal.
• Att tillhandahålla metodstöd för konsekvensanalys till förvaltningarna i
samband med investeringar i IT.
• Att till IT-styrgruppen tillhandahålla väl underbyggt beslutsunderlag avseende teknisk plattform framtaget i samråd med övriga förvaltningar
• Att förvalta kommunövergripande system.
• Att verka för en god och enhetlig IT-säkerhet i kommunen.
• Att hjälpa IT-säkerhetsansvariga att på bästa sätt fullgöra sina uppgifter.
4.3 Nämnd/styrelse ansvarar för
• Att en för den egna verksamheten anpassad IT-strategi upprättas om så erfordras och att denna är i överensstämmelse med kommunens övergripande
IT-strategi.
• Att IT-verksamheten inom nämnden bedrivs med högt ställda krav på säkerhet, skydd av personlig integritet och förtroende hos allmänheten.
•

Personuppgiftsansvar som enligt PUL åvilar nämnd/styrelse.

*Strategiska Samordningsgruppen (SSG) är kommundirektörens grupp för att bl.a. diskutera
och bereda strategiska samordningsfrågor. I gruppen ingår för närvarande cheferna för KSK,
BUF, TF, GN-VF, VL/HSF, RUE samt personalchefen på KLK.
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• Att det för varje system inom nämnden/styrelsen är klargjort vem som är
systemägare och systemförvaltare.
• Att beakta gällande offentlighets- och arkivlagstiftning på IT-området.
• Att information som rör egen verksamhet i gemensamma system är korrekt.
• Att identifiera de krav och behov som finns av IT inom respektive förvaltning.
• Att IT-verksamheten inom nämndens verksamhetsområde effektivt tillgodoser såväl kommunens gemensamma som de enskilda förvaltningarnas behov.
• Att de regler och riktlinjer som utfärdas av kommuncentrala organ sprids,
förstås och efterlevs inom förvaltningarna.
• Att förvaltningarna deltar i det samarbete som bedrivs i gemensamma ITfrågor och IT-säkerhetsfrågor.
• Att all berörd personal har tillräckligt med utbildning och tydliga instruktioner för att genomföra sina arbetsuppgifter i samband med IT på ett effektivt
och säkert sätt.
• Att den ergonomiska arbetsmiljön för personal som använder IT-utrustning
är lämpligt utformad, se Gotlands kommuns tekniska plattform.
4.4 Systemförvaltningsorganisation
4.4.1 Systemägare
Systemägaren (förvaltningschefen) har det övergripande och yttersta ekonomiska och funktionella ansvaret för informationssystemen. Vederbörande fattar
de avgörande besluten om systemen, om nyutveckling, vidareutveckling och
avveckling. Dessutom ska systemägaren besluta om resursnivå på drift och
förvaltningsarbetet. Systemägaren har ansvar för följande:
• Den verksamhet som stöds av systemet
• Bestämmer om igångsättning, förändringar och avveckling
• Utser styrgrupp (om sådan behövs)
• Utser systemförvaltare
• Systemets totala budget och ekonomi.
• Systemets säkerhet och behörighetsregler
4.4.2 Systemförvaltare
Systemförvaltaren (förvaltningschef eller av denne utsedd medarbetare) är
samordningsansvarig avseende planering, införande, ledning och uppföljning
av systemförvaltningsarbetet för ett system. Systemförvaltaren är placerad i
verksamheten eller centralt vid förvaltningsövergripande system.
Systemförvaltaren har stort verksamhetskunnande, men samtidigt god kunskap
om systemet. Systemförvaltaren får direktiv från systemägaren och önskemål
och förfrågningar kommer från användarna. Systemförvaltaren har ansvar för
följande:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att tidplaner och kvalitetsnormer följs
Beställer och godkänner förändringar i systemet innan det går i drift
Följer upp och kontrollerar drifts- och förvaltningskostnader
Rapporterar till systemägaren
Har fortlöpande kontroll över att informationskvalitén i systemet upprätthålls
Initierar till ev. förändringar när verksamheten förändras
systemets säkerhet
Ser till att systemet håller rätt kvalitet, tekniskt och funktionellt avseende
verksamhetens behov
Systemförvaltaren har alltid ansvaret att erbjuda den utbildning som krävs
för att använda systemet i den administrativa verksamheten.

4.4.3 Systemadministratör
Systemadministratör är medarbetare, utsedd av systemförvaltare, som har
mycket god kunskap om systemet samt verksamhetskunnande. Systemadministratören får direktiv från systemförvaltaren och önskemål och förfrågningar
från användarna. Systemadministratören har ansvar för följande:
•
•
•
•
•
•

Att användar- och förvaltningsdokumentation uppdateras och hålls aktuell
Kontaktvägar mellan verksamheten och “adb-avdelningen“
Användarinformation, support och vidareutbildning av användare
Rapporterar till systemförvaltaren
Initierar och prioriterar det löpande underhållet av systemet
Svarar för behörighetstilldelning och övervakning

4.5 Kompetens
• Verksamhetsansvariga svarar för att tillräcklig IT-kompetens finns inom
respektive verksamhet.
• För att motverka kompetensurholkning ska personal som varit långtidslediga erhålla kompletterande utbildning vid återinträde i tjänsten.
• Möjligheten för medarbetare att arbeta på distans, d v s vanligen i hemmet
ska stödjas och uppmuntras.
• Ju öppnare en datormiljö blir desto högre disciplin krävs av de som använder den och därför behövs en rejäl satsning på utbildning av användare varför det ska ingå i kommunens strategiska utbildningsplanering.
4.6 IT-säkerhet
• Den som har ansvaret för en viss verksamhet har också ansvaret för ITsäkerheten inom sitt verksamhetsområde.
• IT-användningen ska bedrivas med högt ställda krav på säkerhet, skydd av
personlig integritet och förtroende hos allmänheten.
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• Säkerheten ska ligga på en sådan nivå att kostnaderna står i proportion till
riskerna och värdet som ska skyddas.
• Skyddet av information och utrustning ska ha tillräcklig säkerhet oberoende
av teknisk lösning.
• Informationen ska behandlas med sådan säkerhet så att den i relevanta delar
kan bevaras i framtiden.
• Säkerhets- och integritetsfrågorna måste särskilt beaktas vid systemupphandling inom sjukvårds- och socialtjänstområdet.
• IT-säkerhetsfrågor regleras i en IT-säkerhetsplan totalt och för varje nämnd
inom kommunen.
• Den IT-utrustning som kommunen köper ska följa gällande rekommendationer inom miljöområdet. Utrustning som gallras ut ska sändas till återvinning.
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TEKNISK PLATTFORM
Teknisk plattform
Den tekniska plattformen ingår i det beslut som KS tar avseende kommunövergripande IT dokument. Förändringar, nya standarder osv tas efter samråd med
förvaltningar av SSG. Den tekniska plattformen är ett levande dokument som
har som huvudsyfte att standardisera olika hårdvaru- och mjukvarulösningar
för kommunen.
I den tekniska plattformen finns beskrivet vilka produkter som idag är godkända att använda vid användande av IT-lösningar inom kommunen. Den tekniska
plattformen är alltså styrande för förvaltningarna vid inköp och användning av
IT-produkter.
Bakgrunden till detta är att skapa förutsättningar för att bla gemensamma system som ex. vis mail och ordbehandling fungerar bra, att minimera kostnader
vid inköp, bättre utbildningsmöjligheter för användarna, koncentrera ITenheternas arbete och fördjupa deras kompetenser .
I bilaga “Gotlands kommuns tekniska plattform“ finns angivet vad som gäller
inom följande områden:
• Grundläggande information (t.ex. internet, gemensam lagring, kontohantering)
• Mjukvara ( t.ex. operativsystem, databaser, mail, backup)
• Hårdvara ( t.ex. PC, servrar, UPS, nätverkskort, skrivare)
• Kommunikation (t.ex. LAN, routrar, ISDN, kabelnät)
I den tekniska plattformen beskrivs dels i text lösningarna och dels i ett tabellverk de godkända produkterna inom respektive område.
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Omröstning § 147
Ärende: Principer för anslag till Gotlands Turistförening, GTF
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: För Hans Klintboms yrkande
NEJ: För Torgny Lihnells 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)
Leif Dahlby (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Barbro Ronsten (c)
Curt Broberg (c)
Arne Olsson (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
Eric Martell (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Jessica Cederblad (s)
Torsten Gislestam (c)
Anna Andersson (c)
Christer Mattsson (c)
Margareta Persson m
Lars-Erik Benneck (m)
Tommy Gardell (s)
Per-Rune Högberg (s)
Per-Erik And (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Wera Svensson (s)

Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Inger Samuelsson (c)
Eva Gahnström (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Barbro Öncel (fp)
Sonja Ilander (fp)
Sven Larsson (gp)
Pauli Eile (gp)
Rut Åkerberg (kd)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)
Inger Harlevi (m), ordförande

Följande röstade nej:
Bodil Rosengren (v)
Harriet Lihnell (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Björn Fransson (mp)
Ann Enström (mp)
Carina Lindberg (v)
Carina Flodman-Andersson (v)
Jennie Andersson (v)
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INTERPELLATIONSSVAR
2000-09-11
Interpellation om komplettering av betyg (sommarkurser)
Ledamoten Inger Samuelsson ( c ) har i en interpellation till mig ställt frågan om
BUN planerar några kurser under sommarlovet för elever som behöver
komplettera sina studier för att få godkända betyg.
Mitt svar:
Högstadieskolorna erbjuder i år intensivkurser under 3 veckor av sommarlovet för
de elever som behöver komplettera sina studier i svenska, matematik och
engelska. Erbjudandet har gått ut till elever i år 8. I samarbete med Arbetscentrum
har eleverna samtidigt fått anmäla intresse för sommarjobb under eftermiddagarna
under denna period.
Responsen har varit positiv och ett antal kurser kommer att startas under
sommaren, vissa skolor har haft kö till kurserna och fått utöka antalet platser i
grupperna. Huvudprincipen har varit att lärarna och föräldrarna skall bedöma att
kursen ger möjlighet till en positiv utveckling i nian samt att möjligheterna att
uppnå godkända betyg ökar. Flertalet av eleverna kommer också att sommarjobba
under eftermiddagarna, dock har inte alla valt denna möjlighet.
Det är första gången i år som vi genomför intensivkurser under sommaren för
grundskoleelever. Vi kommer därför att utvärdera sommarkurserna samt följa
elevernas resultat för att se på vilket sätt dessa kompletteringsstudier varit till
nytta för eleverna.

Eva Nypelius
kommunalråd, ordf BUN

INTERPELLATIONSSVAR
2000-09-11

Interpellation om ledsagare åt färdtjänstresenär.
Jennie Andersson (v) har ställt en fråga om det inte är diskriminering att inte
tillåta en som är beviljad färdtjänst att vara ledsagare åt färdtjänstresenär.
Svar:
Färdtjänsten är avsedd för personer som på grund av funktionshinder har
väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel. Utöver själva transporten kan efter behov hjälp till och
från bostad/besöksadress ges. Gotlands kommun har en överenskommelse med
transportören om hämtning och avlämnande i bostaden och vid besöksadressen
samt även ”bärhjälp” avseende kassar, hjälpmedel o dyl.
Om den sökande inte kan göra färdtjänstresan på egen hand eller behöver hjälp
utöver den överenskommelse kommunen har med transportören kan ledsagare
beviljas . Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till
exempelvis vistelsen vid resmålet.
Den som ska vara ledsagare skall ha förmåga att tillgodose de behov av hjälp
som den färdtjänstberättigade har. Detta är skälet till att en person som på grund
av funktionshinder är beviljad färdtjänst inte kan vara ledsagare åt annan
färdtjänstberättigad person. Kommunen ställer således vissa krav på ledsagaren
vilka också framgår av färdtjänstreglementet med tillämpningsföreskrifter. Dessa
krav vilar på objektiva grunder och kan inte anses vara diskriminerande.

Lena Celion
kommunalråd

