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Delårsrapport. Tilläggsanslag.
- Delårsrapport nr 1 2000
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 139
Delårsrapport.

Kommunstyrelsen har lämnat delårsrapport för perioden januari –

mars 2000. Enligt den beräknas ett underskott i nämndernas verksamhet 2000 på
ca 47 mkr men årets resultat väntas bli positivt (9 mkr) p.g.a. ökade skatteintäkter.
Underskottet i vårdnämndernas verksamhet beräknas till 39 mkr, barn- och
utbildningsnämndens till ca 7 mkr och räddningstjänstens till 4 mkr.
Det antecknas att kommunstyrelsen i samband med sin budgetbehandling uppdragit åt de nämnder
som i prognosen visar underskott i verksamheten 2000 att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och
som planeras vidtas under 1999-2000 för att effektivisera och minska kostnaderna.
Tilläggsanslag. Kommunstyrelsen

har, med hänvisning till ökade skatteintäkter,
föreslagit att barn- och utbildningsnämnden och vårdnämnderna ska erhålla
tilläggsanslag (och motsvarande ramtillskott 2001) för att klara befintlig
verksamhet och undvika alltför stora omställningar inom de prioriterade områdena
vård, utbildning och omsorg.
(Anm: Kommunstyrelsen har också beslutat att räddningstjänstens verksamhet ska ses över mot

bakgrund av fortlöpande underskott).

Anföranden:
Anföranden hölls av Hans Klintbom (c), Jan Lundgren (s), Brittis Benzler (v) och
Björn Jansson (s).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

Delårsrapporten läggs till handlingarna.

•

Barn- och utbildningsnämnden och vårdnämnderna beviljas 24 mkr i tilläggsanslag enligt följande: barn- och utbildningsnämnden 5 mkr, Gotlands norra
vårdnämnd och Gotlands södra vårdnämnd 4 mkr vardera, länsvårdnämnden/hälso- och sjukvårdsnämnden 5 mkr och Visby vårdnämnd 6 mkr. Medel
anvisas ur Gotlands kommuns Eget kapital.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Gotlands norra vårdnämnd
Gotlands södra vårdnämnd
Länsvårdnämnden/Hälso- och sjukvårdsnämnden
Visby vårdnämnd
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 113

Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden. Ändring av
reglementen för kommunstyrelsen och vårdnämnderna.
KS 2000/0331-00
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 176
- Förslag till reglementen

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till reglemente för den nyinrättade hälsooch sjukvårdsnämnden och de ändringar i kommunstyrelsens och övriga
vårdnämnders reglementen som föranleds av den nya nämndens verksamhet.
Förvaltningen av vissa verksamheter ska utredas; t.ex. ambulanssjukvård och
sjukvårdsupplysning, samt skolhälsovården. Kommunstyrelsen har också beslutat
att administrationen av lokala sjukresor ska flyttas från Visby vårdnämnd till
tekniska nämnden fr.o.m. 1 juli 2000 men budgetmedlen tillförs hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Anföranden:
Anföranden hölls av Carina Lindberg (v), Björn Jansson (s), Ove Nyman (m),
Brittis Benzler (v) och Sven Larsson (gp).
Yrkanden:
• Hans Klintbom (c) yrkade dels att antalet ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden skulle vara 11 med 11 ersättare, dels - med hänvisning till kommunfullmäktiges tidigare beslut - att följande anpassningar skulle göras i reglementet för kommunstyrelsen § 18: 1 st. ”Sedan val av kommunstyrelsen skett
utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter fyra kommunalråd, varav
ett kommunalråd i opposition”, samt att begreppet ”oppositionsråd” i det
avslutande stycket om närvarorätt i nämnderna, skulle bytas mot
”kommunalråd i opposition”.
•

Torgny Lihnell (mp) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag om 13 ledamöter i
hälso- och sjukvårdsnämnden med 13 ersättare.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag om reglemente för
hälso- och sjukvårdsnämnden och Hans Klintboms förslag och förklarade sig anse att
Hans Klintboms förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och
kommunfullmäktige godkände följande proposition. JA för Hans Klintboms
förslag. NEJ för kommunstyrelsens förslag. 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. Forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 113 forts

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag till ändringar i
reglementena för Gotlands norra vårdnämnd, Gotlands södra vårdnämnd och Visby och

förklarade sig anse det bifallits.
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag om ändringar i
reglementet för kommunstyrelsen

och Hans Klintboms förslag och förklarade sig anse

att Hans Klintboms förslag vunnit majoritet.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

Förslaget till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden fastställs med den
ändringen att nämnden ska bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Reglementet gäller fr.o.m. 1 juli 2000.

• Reglementena för Gotlands norra vårdnämnd, Gotlands södra vårdnämnd och
Visby vårdnämnd fastställs att gälla fr.o.m. 1 juli 2000.
• Förslaget till ändring i reglementet för kommunstyrelsen fastställs att gälla
fr.o.m. 1 juli 2000. I enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut ändras
§ 18 enligt följande: § 18: st. 1: ”Sedan val av kommunstyrelsen skett utser
kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter fyra kommunalråd, varav ett
kommunalråd i opposition”. Begreppet ”kommunalråd i opposition” ersätter
begreppet ”oppositionsråd” i det avslutande stycket om närvarorätt i
nämnderna.
• Reglementet för länsvårdnämnden upphör att gälla fr.o.m. 1 juli 2000.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Gotlands norra vårdnämnd
Gotlands södra vårdnämnd
Visby vårdnämnd
Tekniska nämnden
Kommunjuristen
Stadssekreteraren

Justerande:

Anm:
Reglementena bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Omdisponering av medel (budget) för hälso- och sjukvårdsnämnden.
KS 2000/0331-00
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 176
- Ledningskontoret 2000 05 09
- Gotlands norra vårdnämnd 2000 04 25, § 28
- Gotlands södra vårdnämnd 2000 04 26, § 47
- Visby vårdnämnd 2000 04 19, 51

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till budget för hälso- och
sjukvårdsnämnden och de omdisponeringar som därvid ska göras i
vårdnämndernas budgetar.
Kommunstyrelsen har beslutat att administrationen av lokala sjukresor ska flyttas
från Visby vårdnämnd till tekniska nämnden fr.o.m. 1 juli 2000. Budgetmedlen
tillförs hälso- och sjukvårdsnämnden. Om överföring av medel för andra halvåret
2000 avviker från vad som nu beräknats ska, enligt kommunstyrelsens beslut,
styrelsen underrättas. Kommunstyrelsen har också fastställt regler för överföringen
av administrativa resurser.
Anförande:
Anförande hölls av Carina Lindberg (v).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Från Gotlands norra vårdnämnd till hälso- och sjukvårdsnämnden ska
ansvar/budget för primärvård, tandvård, rehabilitering, tandvårdens IT-system,
handikapphjälpmedel och del av administrationen överföras (28,6 mkr på helårsbasis) fr.o.m. 1 juli 2000.
• Från Gotlands södra vårdnämnd till hälso- och sjukvårdsnämnden ska
ansvar/budget för primärvård, tandvård, rehabilitering, handikapphjälpmedel
och del av administrationen överföras (26,4 mkr på helårsbasis) fr.o.m. 1 juli
2000.
• Från Visby vårdnämnd till hälso- och sjukvårdsnämnden ska ansvar/budget för
primärvård, tandvård, rehabilitering, barn- och vuxenhabilitering, handikapphjälpmedel, sjukresor och del av administrationen överföras (84,8 mkr på helårsbasis) fr.o.m. 1 juli 2000.
Forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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• Från Länsvårdnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden ska nämndens hela
ansvar/budget överföras (576,5 mkr på helårsbasis) fr.o.m. 1 juli 2000.
• Av redovisade medel på årsbasis (sammanlagt 716,3 mkr) beräknas ca 52%
(365-370 mkr) utgöra medel som faktiskt överförs för tiden 1 juli-31 december
2000.
Expedieras:
Länsvårdnämnden/hälso- och sjukvårdsnämnden
Gotlands norra vårdnämnd
Gotlands södra vårdnämnd
Visby vårdnämnd
Ledningskontoret/VOS-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ändring av systemet med överföring av medel
1999/00843-04
- Kommunfullmäktige 1997 11 24, § 196
- Ledningskontoret 2000 02 22
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 187

Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges uppdrag att utvärdera systemet med
överföring av medel som infördes 1993 (fr.o.m. verksamhetsåret 1994). Det
innebär att en nämnd får överföra uppkommet överskott eller underskott från ett
budgetår till nästa. Överföringens storlek (som fastställs efter förhandlingar) har
begränsats till nettoöverskott/nettounderskott motsvarande högst 4% av
bruttokostnaden för nämnden (exklusive interna kostnader inom nämnden).
Kommunstyrelsen har nu föreslagit att systemet ska bibehållas med vissa förändringar; bl.a. att (förhandlat) underskott överförs i dess helhet men hälften av
(förhandlat) överskott. Ett krav på att i samband med bokslutet också redovisa
erforderliga åtgärder för att - helt eller delvis - eliminera underskottet införs.
Nämnder med negativt eget kapital ska få möjlighet till ”skuldsanering”.
Anföranden:
Anföranden hölls av Hans Klintbom (c) och Gösta Hult (c).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Nuvarande system för överföring av medel mellan budgetår bibehålls så att
hela det förhandlade underskottet medförs till kommande år men förändras
genom att i fortsättningen enbart hälften av förhandlat överskott (affärsdrivande
verksamheter hela överskottet) får föras med till kommande år.
• Nämnder, som har underskott i budgeten för ett visst år, skall senast 1 april påföljande år, i samband med beredningen av nästkommande års budget, redovisa
vilka åtgärder som krävs för att det uppkomna underskottet skall elimineras
helt eller delvis.
• Överläggningar upptas mellan företrädare för kommunstyrelsen och respektive
nämnd om ”skuldsanering” i syfte att skriva av hela eller delar av nämndens
negativa kapital.
• Förändringarna ska gälla för verksamheten år 2000.
Expedieras
Samtliga nämnder och styrelser
Stadssekreteraren
Konsult- och servicekontoret/Ekonomi- och Finans
Ledningskontoret/Ekonomienheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 116
Individuell avsättning till pensioner

KS 2000/0384-02
- Konsult- och servicekontoret 2000 03 20
- MBL-förhandling, protokoll Centrala samverkanskommittén 2000 05 23
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 155

Kommunstyrelsen har förslagit att de anställda ska få disponera hela pensionsavgiften för individuell avsättning till sin pension. (Enligt gällande pensionsavtal har de
anställda rätt att själva avgöra hur 1% eller 1,1 % beroende på avtalsområde ska placeras - den
individuella delen. Kommunen kan medge att en större del eller hela avgiften ska avsättas till
individuell del).

Anförande:
Anförande hölls av Hans Klintbom (c).
Yrkande:
•

Torgny Lihnell (mp) yrkade att endast den avtalsenliga delen av pensionsavgiften tills vidare skulle användas för individuell avsättning (1% eller 1,1%
beroende på avtalsområde).

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Torgny Lihnells
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Fr.o.m. år 2000 ska de anställda i Gotlands kommun få disponera hela avgiften
för den avgiftsbaserade ålderspensionen.
Expedieras:
Konsult- och servicekontoret/Personal- och löneservice
Ledningskontoret/Arbetsgivarenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag. Särskilt boende i Hemse för personer med demens
KS 2000/0165-04
- Gotlands södra vårdnämnd 2000 02 23, § 24
- Ledningskontoret 2000 03 17
- Arbetsutskottet 2000 03 28, § 129
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 142

Gotlands södra vårdnämnd har begärt 1,925 mkr i tilläggsanslag för inrättande av
särskilt boende i Hemse för personer med demens. 1,725 mkr avser driftkostnader
och 200 000 kr investeringar i inventarier. För åren 2001 och 2002 begärs en årlig
ramökning med 2,295 mkr. 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
•

Framställningen bifalls och Gotlands södra vårdnämnd beviljas 1 725 000 kr i
tilläggsanslag och 200 000 kr i tilläggsanslag för investering i inventarier.
Medel anvisas ur Gotlands kommuns Eget kapital.

Expedieras:
Gotlands södra vårdnämnd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag. Elevökningar i särskolan
KS 2000/0238-04
- Barn- och utbildningsnämnden 2000 03 29, § 20
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 143

Barn- och utbildningsnämnden har begärt 1 760 000 kr (för höstterminen) i
tilläggsanslag för ökade kostnader p.g.a. oförutsedda elevökningar i särskolan.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt framställningen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lena Palmborg-Karlsson (s) och Eva Nypelius (c).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Framställningen bifalls. Barn- och utbildningsnämnden beviljas 1 760 000 kr i
tilläggsanslag. Medel anvisas ur Gotlands kommuns Eget kapital.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag. Revisorerna
KS 2000/0260-04
- Gotlands kommuns revisorer 2000 04 06
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 140

Gotlands kommuns revisorer har begärt 250 000 kr i tilläggsanslag år 2000.
(Anm: Revisorernas begäran om 500 000 kr i ramökning fr.o.m. 2001 för granskningsarbetet och
för att kunna göra fördjupade granskningar behandlas i samband med budget för 2001).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Gotlands kommuns revisorer beviljas 250 000 kr i tilläggsanslag för 2000.
Medel anvisas ur Gotlands kommuns Eget kapital.
Expedieras:
Revisorerna/Komrev

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden och folkhögskolestyrelsen
KS 2000/0350-00
- Ledningskontoret 2000 03 27
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 147

Kommunstyrelsen har, med vissa förslag till förändringar, tillstyrkt kultur- och
fritidsnämndens och folkhögskolestyrelsens förslag till ändring av sina respektive
inriktningsmål. Inriktningsmålen för barn- och utbildningsnämnden har ansetts
vara behandlade i samband med skolplanen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Mona Magnusson (s), som föreslog en redaktionell
förändring, Torsten Gislestam (c), Torgny Lihnell (mp), Elias ÖzyurtEldenblom (v) Eva Nypelius (c), Bodil Rosengren (v), Hans Klintbom (c), Ove
Nyman (m), Jan Lundgren (s) och Lilian Edwards (m).
Yrkanden:
•

Christina Eriksson (m), som tillstyrkte folkhögskolestyrelsens förslag till
formulering av inriktningsmålet (Avsnittet "Allmänt"), yrkade att det skulle
formuleras enligt följande: ” aktivt arbeta för att bibehålla en miljö fri från
alkohol och narkotika, våld och rasism”.

K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Med följande förändringar fastställs nämndernas föreslagna inriktningsmål:
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN:

(VERKSAMHETSIDÉ): ”All kultur- och fritidsverksamhet skall tydligt motverka
våld, rasism, utanförskap och drogmissbruk”.
(INRIKTNINGSMÅL: FRITIDSVERKSAMHET FÖR UNGDOMAR): ”Verksamheten skall, med
lämpligt stöd, i samverkan med andra erbjuda ungdomar förutsättningar för en
positiv livsstil och ett gott livsmönster för att motverka kriminalitet, social
utslagning och drogmissbruk”.
FOLKHÖGSKOLAN:

(Allmänt): ”aktivt arbeta för en skola fri från droger, våld och rasism”.
Expedieras:
Folkhögskolestyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Stadssekreteraren
Justerande:

Anm:
Inriktningsmålen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Budget 2001. Ramar. Omvärldsanalys.
- Nämndernas motivskrivelser och investeringsförslag
- Omvärldsanalys, förslag 2000 04 26
- MBL § 11, Centrala samverkanskommittén 2000 05 23
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 161

Omvärldsanalys
- Ledningskontoret 2000 04 26

Ledningskontoret har utarbetat förslag till omvärldsanalys för perioden 2000 2005. Arbetet med omvärldsanalys leds av en projektgrupp. Det utarbetade förslaget är ett resultat av förvaltningschefernas diskussioner och bedömningar.

Ramar
Driftbudget.
Kommunstyrelsens förslag innebär i stort följande:
Ramarna för år 2000, reducerade för beslutade engångsanslag, gäller som
planeringsramar för budget 2001. För pris- och löneutveckling har uppräkningstal
fastställts enligt nedan a. Dessutom föreslås ramarna förändras enligt nedan b.

a
UPPRÄKNINGSTAL
personalkostnader
material och tjänster
lokalkostnader
kapitalkostnader
statsbidrag
övriga intäkter

b

2001
3%
2%
1%
0%
0%
2%

2002
3%
2%
1%
0%
0%
2%

2003
3%
2%
1%
0%
0%
2%

Ramförändringar:

Ramen för POLITIKERORGANISATIONEN ökas med 250 000 kr.
Ramen för KOMMUNSTYRELSEN ökas med 15 mkr avs. Näringslivsinsatser 10 mkr
och Kompetensutveckling m.m. 5 mkr.
Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN ökas med 900 000 kr avs. Kollektivtrafiken.
Ramen för tekniska nämnden minskas med 2 mkr.
Ramen för BYGGNADSNÄMNDEN ökas med 250 000 avs. uteblivna intäkter från
avgifter för obligatorisk ventilationskontroll.
Forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ramen för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ökas med 1 950 000 kr avs.
Almedalsbiblioteket (1,8 mkr) och Folkuniversitetets animationsutbildning
(150 000 kr). Ramen minskas med 150 000 kr p.g.a. minskade lokalkostnader
gymnastiksal.
Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN ökas med 14,1 mkr avs.
elevökningar grundskolan (500 000 kr), ”programpeng” gymnasieskolan (6 mkr),
elevökningar särskolan (2,6 kr) och allmänt ramtillskott (5 mkr). Barn- och
utbildningsnämndens ram minskas med 5 mkr avs. förskoleverksamheten (3 mkr)
och skolbarnsomsorgen (2 mkr).
Ramen för GOTLANDS NORRA VÅRDNÄMND ökas med 4,5 mkr avs. familjehemsersättning (500 000 kr) och allmän ramjustering 4 mkr.
Ramen för GOTLANDS SÖDRA VÅRDNÄMND ökas med 7 380 000 kr avs. särskilt
boende dementa (2 360 000 kr), dataförbindelse (200 000 kr), projektet ”Skogsam”
(420 000 kr), familjehemsersättning (400 000 kr) samt allmän ramjustering 4 mkr.
Ramen för VISBY VÅRDNÄMND ökas med 7,5 mkr avs. familjehemsersättning
(1,5 mkr) och allmän ramjustering (6 mkr).
Ramen för LÄNSVÅRDNÄMNDEN ökas med 11,5 mkr avs. treårig förstärkning av
ST-läkare (700 000 kr), rättspsykiatrisk vård (3 mkr), geriatriskt centrum (2,8 mkr)
samt allmän ramjustering 5 mkr.
Årets resultat (enligt resultatbudget) beräknas uppgå till 21 mkr år 2001 med
hänsyn tagen till de senaste uppgifterna om skatteintäkter och pensionskostnader.
Investeringar
Kommunstyrelsen har föreslagit följande ramar för investeringar. Av beloppet,
211,3 mkr, avser 125 mkr skattefinansierade investeringar.
(mkr)
Kommunstyrelsen, Ledningskontoret: Högskolan (avgiftsfinansierat)

41,3 Anm 1

Kommunstyrelsen, Ledningskontoret

1,0

Kommunstyrelsen, Konsult- och servicekontoret, ekonomi-& pers.system

6,0

Kommunstyrelsen, Räddningstjänsten, fordon

1,5

Tekniska nämnden

20,0 Anm 2

Tekniska nämnden avgiftsfinansierade investeringar

25,0 Anm 1 o 3.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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(mkr)
Kultur- och fritidsnämnden

6,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

0,1

Barn- och utbildningsnämnden: Gymnasieprojektet (inkl. utrustn.)

32,5

Barn- och utbildningsnämnden: Gråbo inkl. utrustn.)

8,7

Barn- och utbildningsnämnden: Tjelvarskolan

1,5

Barn- och utbildningsnämnden: Övrigt

11,0

Folkhögskolestyrelsen: datorer och nät

0,5

Gotlands norra vårdnämnd

4,5

Gotlands södra vårdnämnd: Iliansgården

4,4

Gotlands södra vårdnämnd: Övrigt

1,8

Visby vårdnämnd: Äldreboende (avgiftsfinansierat)
Visby vårdnämnd: Övrigt

20,0 Anm. 1
1,5

Hälso- och sjukvårdsnämnden:

24,0

Total

211,3

Anm. 1: Ej skattefinansierad investering
Anm. 2: Investeringar för tull och passkontroll enligt Schengen ska ingå.
Anm. 3: Mjukgöring av vatten vid Visby vattenverk ska inte ingå.

Kommunstyrelsen har också gett de nämnder som i prognosen visar underskott i
verksamheten 2000 ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras
vidtas under 1999-2000 för att effektivisera och minska kostnaderna. När det
gäller investeringar ska berörda nämnder till höstens budgetberedning ange vilka
objekt som ska upptas inom de nu ospecificerade investeringsbeloppen.
Nämnderna har uppmärksammats på ambitionen att angivna investeringsramar är
de slutgiltiga.
Övrigt: Kommunstyrelsen har också gett vårdnämnderna i uppdrag att dels göra en översyn av
tillämpningen av reglerna för socialbidrag m.m. för att försöka få så många som möjligt i arbete
och utbildning, dels, tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, göra en översyn av
insatserna för ”barn i kris” för att förebygga sociala problem och trygga miljön för barn och
ungdomar. Vårdnämnderna och barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att arbeta för
yrkesväxling för varslade dagbarnvårdare m.fl. Samtliga nämnder har fått i uppdrag att göra en
översyn av arbetstidsplaneringen. Ledningskontoret ska till höstens budgetberedning
sammanställa uppgifter om behovet av olika former av äldreboende, hur det tillgodoses och
avses kunna tillgodoses. Åtgärder för att påskynda byggandet av bostäder och studentbostäder
har initierats, liksom en översyn av verksamheten vid Arbetscentrum.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Anföranden:

Anföranden hölls av Jan Lundgren (s), Lars Thomsson (c), Eva Nypelius (c),
Björn Jansson (s), Tommy Gardell (s) och Ove Nyman (m).
Yrkanden:
•

Hans Klintbom (c) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag till ramförändringar
alternativ A.

•

Sonia Landin (s) yrkade, med instämmande av Torgny Lihnell (mp)
ramförändringar enligt alternativ B. Yrkandet innebar bl.a. att avgiften i
gymnasieskolan för skolmat avskaffas och att Gotlands norra och södra
vårdnämnder, samt Visby vårdnämnd tillfördes 15 mkr för personalförstärkningar i äldreomsorgen.

•

Brittis Benzler (v) yrkade ramförändringar enligt alternativ C: Yrkandet innebar
bl.a. att ramen för KOMMUNSTYRELSENS verksamhet skulle minskas med dels
1 mkr genom sänkning av anslagen till ALMI Företagspartner och Gotlands
Turistförening, dels 4 mkr genom att uppta 6 mkr för Näringslivsinsatser i
stället för 10 mkr, som kommunstyrelsen föreslagit, dels 1 mkr genom
sänkning av anslaget för Arbetscentrum med hänvisning till att arbetsmarknadspolitiken var en statlig angelägenhet. Ramen för TEKNISKA NÄMNDEN skulle
ökas med ytterligare 800 000 kr för planenlig utökning av kollektivtrafiken och
minskas med 1,2 mkr genom indragning av sommarunderhållet av enskilda
vägar. Ramen för BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN skulle inte minskas med 3 mkr
i förskoleverksamheten utan vara oförändrad för den verksamheten och ramen
ökas med 4,9 mkr för elever i behov av särskilt stöd. Ramen för VISBY
VÅRDNÄMND skulle ökas med 750 000 kr för genomförande av
försöksverksamheten med arbetstidsförkortning.

tkr. Anm: + ramminskning och - ramökning (ökade kostn)

A

B

C

- 250

- 250

- 250

- 10 000 - 10 000

- 6 000

Politikerorganisationen

1. Revisorerna
Kommunstyrelsen

2. Näringslivsinsatser
3. Personal- och kompetensförsörjning
Justerande:

- 5 000
Utdragsbestyrkande:
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tkr. Anm: + ramminskning och - ramökning (ökade kostn)

A

B

C

4. GTF och ALMI

+ 1 000

5. Arbetscentrum

+ 1 000

Tekniska nämnden

6. Kollektivtrafiken
7. Rationaliseringsbeting

- 900

- 900

- 1 700

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

8. Sommarunderhåll enskilda vägar

+ 1 200

Byggnadsnämnden

9. Uteblivna intäkter obl. ventilationskontroll

- 250

- 250

- 250

- 1 800

- 1 800

- 1 800

11. Folkuniversitetet, animationsutbildning

- 150

- 150

- 150

12. Minskade lokalkostnader (Bingans gymn.sal)

+ 150

+ 150

+ 150

13. Förskoleverksamheten (färre barn)

+ 3 000

+ 3 000

0

14. Skolbarnsomsorgen (färre barn)

+ 2 000

+ 2 000

+ 2 000

- 500

- 500

- 500

16. ”Programpeng” gymnasieskolan

- 6 000

- 6 000

- 6 000

17. Särskolan elevökning

- 2 600

- 2 600

- 2 600

18. Allmän ramjustering

- 5 000

- 5 000

- 5 000

- 2 000

- 2 000

Kultur- och fritidsnämnden

10. Almedalsbiblioteket

Barn- och utbildningsnämnden

15. Grundskolan elevökning

19. Slopande avgift skolmåltider
20. Elever i behov av särskilt stöd

- 4 900

Gotlands norra vårdnämnd

21. Familjehemsersättning
22. Allmänt ramtillskott

-500

-500

-500

- 4 000

- 4 000

- 4 000

-200

-200

-200

Gotlands södra vårdnämnd

23. Dataförbindelse
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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tkr. Anm: + ramminskning och - ramökning (ökade kostn)

24. Särskilt boende dementa

A

B

C

- 2 360

- 2 360

- 2 360

25. Arbetsmarknadsprojektet ”Skogsam”

- 420

- 420

- 420

26. Familjehemsersättning

- 400

- 400

- 400

- 4 000

- 4 000

- 4 000

28. Familjehemsersättning

- 1 500

- 1 500

- 1 500

29. Allmänt ramtillskott

- 6 000

- 6 000

- 6 000

27. Allmänt ramtillskott
Visby vårdnämnd

30. Arbetstidsförkortning

- 750

Länsvårdnämnden

31. AST/ST-läkare (tre år)

- 700

- 700

- 700

32. Vård enligt lag om rättspsykiatrisk vård

- 3 000

- 3 000

- 3 000

33. Geriatriskt centrum

- 2 800

- 2 800

- 2 800

34. Allmänt ramtillskott

- 5 000

- 5 000

- 5 000

Gotlands norra och södra vårdnämnder, Visby vårdnämnd

35. Personalförtätningar äldreomsorg

- 15 000 - 15 000

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på dels kommunstyrelsens förslag till ramförändringar, dels Sonia Landins m.fl. förslag, dels Brittis Benzlers förslag och
förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes.
Efter att ordföranden ställt proposition på Sonia Landins förslag och Brittis Benzlers
förslag beslöt kommunfullmäktige anta Sonia Landins förslag som motförslag.

Kommunfullmäktige godkände följande proposition. JA för kommunstyrelsens
förslag. NEJ för Sonia Landins förslag. 36 ledamöter röstade Ja: 33 ledamöter
röstade Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Kommunfullmäktige hade således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

forts
Justerande:

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

• De föreslagna planeringsramarna för beräkning av 2001 års budget och flerårsplan för perioden 2001 - 2003 fastställs.
• Investeringar upptas enligt kommunstyrelsens förslag med 211,3 mkr. Av dessa
avser 47,1 mkr prioriterade investeringar, 77,9 mkr övriga nettoinvesteringar
samt 86,3 mkr ej skattefinansierade investeringar.
• Nämnderna ska göra en översyn av mål och servicenivåer för att anpassa verksamheten till tilldelade budgetramar.
Expedieras:
Samtliga nämnder och styrelser
Budgetberedningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Skolbibliotekarie
1999/01676-78
- Motion 1999 10 11
- Barn- och utbildningsnämnden 2000 02 16, § 2
- Kultur- och fritidsnämnden 2000 03 22, § 34
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 172

Wera Svensson (s) har i motion yrkat att barn- och utbildningsnämnden och
kultur- och fritidsnämnden ska få i uppdrag att planera så att en bibliotekarie får
möjlighet att arbeta med skolbiblioteken. Bakgrunden är att den bibliotekarie som
hittills arbetat med grundskolornas bibliotek går i pension och inte får någon
efterträdare eftersom det varit en personlig tjänst.
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande uttryckt att barn- och utbildningsnämnden delar motionens anda, men anser att en framtida dimensionering även
måste vägas och prövas mot andra angelägna behov. Samverkan med kultur- och
fritidsnämnden om en delad bibliotekarietjänst bör prövas i samband med budget
2001 och i flerårsplan 2001-05 inom respektive nämnd. Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande tillstyrkt motionen så tillvida att behovet verifieras genom
att framställning om erforderlig ramjustering för anställningen upptas med
200 000 kr år 2001. Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses
besvarad med nämndernas yttrande.
Anföranden:
Anföranden hölls av Wera Svensson (s), Eva Nypelius (c) 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
• Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens och kultur- och
fritidsnämndens yttranden.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fritt val av vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården
1999/0867-95
- Kommunstyrelsen 2000 02 25, § 43
- Kommunfullmäktige 2000 03 13, § 43
- Ledningskontoret 2000 04 10
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 185

Kommunfullmäktige har återremitterat kommunstyrelsens förslag att införa ett
system som ger barn och ungdomar möjlighet att fritt välja tandläkare (offentliga
och privata) fr.o.m. 1 januari 2001. Avsikten var bl.a. att få underlag för bedömning av kostnaderna för ett sådant system. Kommunstyrelsen har nu föreslagit att
det fria valet av tandläkare ska införas inom barn- och ungdomstandvården och
begärt uppdrag att utarbeta förslag till föreskrifter och villkor för genomförandet.
Dessutom har kommunstyrelsen begärt tilläggsanslag för information och
formulär, samt ersättning till privattandläkare p.g.a. olikheterna i momsreglerna
mellan folktandvården och privattandvården. Ersättningen är beräknad till 73 kr
för varje färdigbehandlat barn.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lena Celion (m) och Lilian Edwards (m).
Yrkanden:
• Rose-Marie Stenbom (s) yrkade med instämmande av Torgny Lihnell (mp) att
förslaget skulle avslås.
Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Rose-Marie
Stenboms yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit
majoritet. Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande
proposition. JA för kommunstyrelsens förslag. NEJ för Rose-Marie Stenboms
yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 33 ledamöter röstade nej. Kommunfullmäktige
hade således bifallit kommunstyrelsens förslag . Av protokollet framgår hur var
och en röstade.

Forts
Justerande:

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

• Fritt val av vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården införs fr.o.m.
1 januari 2001. Valmöjligheten ska gälla för samtliga barn och ungdomar 3-19
år.
• Kommunstyrelsen (ledningskontoret/tandvårdsenheten) får i uppdrag att
utarbeta förslag till föreskrifter och villkor för genomförandet.
• Kommunstyrelsen (ledningskontoret/tandvårdsenheten) beviljas 50 000 kr i
tilläggsanslag för kostnaderna innevarande år. Medel anvisas ur Gotlands
kommuns Eget kapital.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret/Tandvårdsenheten: Uppdrag
Ledningskontoret/VOS-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Borgen för upptagande av lån, Gotlands Industrihus AB
KS 2000/0328-04
- Gotlands Industrihus AB 2000 05 03
- Konsult- och servicekontoret 2000 05 10
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 167

Gotlands Industrihus AB (GIHAB) har hemställt om borgen upptill 16 mkr för
upptagande av lån, dels i samband med byggnation av snickerilokaler för Nimbus
Produktion AB:s räkning, dels för förvärv av fastigheten Hyveln 6 som ägs av
Gotlands kommun. GIHAB avser att slutligt finansiera både byggnationen och förvärvet med lån som placeras på kreditmarknaden och har sedan tidigare en kommunal borgen på 7,2 mkr för lån hos Kommuninvest. 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
• Gotlands Industrihus AB beviljas borgen upp till ett belopp på högst 15 mkr.
Expedieras:
Gotlands Industrihus AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Försäljning av tomträtt. Hyveln 6, Skarphällsområdet
KS 2000/0353-25
- Tekniska förvaltningen 2000 05 12
- Kommunstyrelsen 2000 05 2, § 166

Kommunstyrelsen har föreslagit att tomträtten fastigheten Visby Hyveln 6 ska
säljas till Gotlands Industrihus AB (GIHAB) för ca 4,5 mkr. Tomträtten är belägen
på Hyvelgatan inom Skarphällsområdet och omfattar 5 764 kvm. På fastigheten
finns byggnader med lokaler som hyrs dels av GIHAB som i sin tur hyr ut till
Nimbus Produktion i Visby AB, dels till Säveskolans byggprogram. Säveskolan
och Nimbus lämnar lokalerna under 2:a respektive 3:e kvartalet i år. Ny hyresgäst
i de av GIHAB förhyrda lokalerna ska båtbyggarfirman Gotland Yacht bli.
Verksamheten inom tomträtten Hyveln 6 ska renodlas till industriell produktion
som ska administreras av GIHAB.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Tomträtten till Hyveln 6 säljs till GIHAB för 4 535 941 kr och på i övrigt de
villkor som anges i förslaget till avtal.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Gotlands Industrihus AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fastighetsförvärv. Visby Väduren 4
KS 2000/0354-25
- Tekniska förvaltningen 2000 05 08
(- Kommunstyrelsen 2000 03 23, § 79)
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 168

Kommunstyrelsen har föreslagit att köpekontraktet fastigheten Visby Väduren 4
ska förvärvas för1,75 mkr. Tekniska nämnden har kommunstyrelsens uppdrag att
genom förvärv eller hyra göra fastigheterna Väduren 2 och 4 tillgängliga för
Säveskolans byggprogram. Ett tioårigt hyresavtal har sedan träffats för Väduren 2.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Fastigheten Visby Väduren 4 förvärvas för 1,75 mkr och på i övrigt de villkor
som anges i förslaget till köpekontrakt.
• Fastighetsförvärvet ska finansieras inom ramen för Säveprojektet.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Avveckling av sotningsmonopolet
KS 2000/0107-17
- Motion 2000 02 14
- Räddningstjänsten 2000 03 29
- Kommunstyrelsen 2000 05 25, § 173

Staffan Bergwall (m) har i motion hemställt att kommunstyrelsen i samråd med
andra kommuner ska verka för sotningsmonopolets avveckling.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt motionen.
Anförande:
Anförande hölls av Staffan Bergwall (m).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen bifalls genom att kommunstyrelsen (räddningstjänsten) med beaktande av brandskyddskontrollen ska verka för att avreglera sotningsväsendet i
enlighet med sotningsutredningens (SOU 1998:45) förslag.
Expedieras:
Räddningstjänsten: Uppdrag

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Årsredovisning för kommunala bolag m.fl.
- Årsredovisningar

AB GotlandsHem, Gotlands Energiverk AB, Gotlands Industrihus AB, Almi
Företagspartner Gotland AB och Gotlands Stuveri AB har överlämnat sina
årsredovisningar.
Anföranden:
Anföranden hölls av Staffan Bergwall (m), Carina Flodman-Andersson (v) och
Jan Lundgren (s).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Årsredovisningarna läggs till handlingarna.
Protokollsutdrag:
Respektive bolag och styrelse

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Val. Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ledamöter och ersättare
- Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av elva ledamöter och elva ersättare i
hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 1 juli 2000.
Valberedningen hade lagt fram förslag till val av nya ledamöter och ersättare i
nämnden.
Anförande:
Anförande hölls av Torgny Lihnell (mp).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Till ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2002 års utgång utses:
Per-Olof Jacobsson (c), Gans, Näs, 620 11 Havdhem
Ingrid Pettersson (c), Smiss, Akebäck, 621 92 Visby
Lena Celion (m), Åkervägen 3, 620 30 Slite
Lilian Edwards (m), Jungmansgatan 476, 621 52 Visby
Birgitta Eriksson (m), Vägume, 620 34 Lärbro
Eva Olsson (fp), Hugraifs, Gammelgarn, 620 16 Ljugarn
Leif Dahlby (s), Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby
Åsa Olofsson (s), Skolgatan 3 A, 621 56 Visby
Leif Andreasson (s), Ugglevägen 24, 620 30 Slite
Torgny Lihnell (mp), Bopparve, Eksta, 620 20 Klintehamn
Carina Lindberg (v), Hallgårds, Östergarn, 620 16 Ljugarn
• Till ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2002 års utgång utses:
Curt Broberg (c), Skogsvägen 5, 620 35 Fårösund
Britt-Louise Hansson (c), Mallgårds, Alskog, 620 16 Ljugarn
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie c-gruppen.

Göte Dygéus (m), Lärarbostaden, Träkumla, 621 94 Visby
Ivan Anderzon (m), Ragnsarve gård, Alva, 620 12 Hemse
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie m-gruppen.

Gunilla Segerlund (gp), Irisdalsgatan 28, 3 tr, 621 42 Visby
Rut Åkerberg (kd), Ravinstigen 5, 621 58 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Eva Olsson.

Lars Wetterlund (s), Storgatan 17, 620 12 Hemse
Anita Kristensson (s), Tvinnaregatan 92, 621 48 Visby
Per-Erik And (s), Kastanjegatan 10, 621 44 Visby
Gun Kjellberg-Olsson (s), Bergmansgatan 24, 621 46 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie s- och mp-gruppen.

Fredrik Ahlkvist (v), Algatan 3, 620 23 Romakloster
att inträda vid förhinder för Carina Lindberg.

Forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 129 forts

Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp—gruppen respektive s-v-mp—
gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den
ordning de upptas i detta protokoll.

• Till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2002 års utgång utses:
Lena Celion (m), Åkervägen 3, 620 30 Slite.
• Till vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2002 års utgång
utses: Leif Dahlby (s), Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Valda ledamöter och ersättare

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden. Ersättare
- Sven Lundins avsägelse 2000 05 08

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Sven Lundin (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
• Sven Lundin (m) befrias från sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
• Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2002 års utgång utses:
Solveig Artsman (m), Kakelugnsgatan 35, 621 53 Visby.
att vid förhinder för inträda i ordningen efter Krister Hultberg.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Sven Lundin
Solveig Artsman

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fyllnadsval. Liljewalchska skogsstiftelsen och understödsstiftelsen.
Ledamot
- Mats Furumalms avsägelse 2000 05 05
(genom sekreteraren Nils Nilsson)

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ledamot i Liljewalchska
skogsstiftelsen och understödsstiftelsen efter Mats Furumalm (kd) 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
• Mats Furumalm (kd) befrias från sina uppdrag som ledamot i Liljewalchska
skogsstiftelsen och understödsstiftelsen.
• Till ny ledamot i Liljewalchska skogsstiftelsen och understödsstiftelsen, t.o.m.
2002 års utgång utses: Yngve Andersson (kd), Flädergatan 39, 621 44 Visby.
Expedieras:
Liljewalchska skogsstiftelsen och understödsstiftelsen
Mats Furumalm
Yngve Andersson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Interpellation. Antalet elever i Särskolan
Dnr KS2000/0371 63

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade
interpellation av Solveig Artsman (m) om bl.a. prognosen för antalet elever i
särskolan och kriterier för placering vid särskolan. Solveig Artsman tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 05 22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 133
Interpellation. Personligt ombud inom psykiatrin
Dnr KS2000/0383 93

Länsvårdnämndens ordförande Lena Celion (m) besvarade interpellation av
Barbro Ronsten (c) om den framtida organisationen för personliga ombud inom
psykiatrin. Barbro Ronsten tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anföranden hölls av Rose-Marie Stenbom (s) och Jennie Andersson (v).
Interpellation 2000 05 22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 134
Interpellation. Effektmålen för minskad alkoholkonsumtion bland
ungdomar
Dnr KS2000/0373 86

Gotlands södra vårdnämnds ordförande besvarade interpellation av Jennie
Andersson (v) om hur nämnden arbetar för att införa sitt effektmål om minskad
alkoholkonsumtionen bland ungdomar. Jennie Andersson tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 05 22

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

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

Bordlades till nästa sammanträdet.
Kf § 136
Interpellation. Försöksverksamheten med samhällsbetalda resor
Dnr KS2000/0372 86

Tekniska nämndens ordförande Ove Nyman (m) besvarade interpellation av
Brittis Benzler (v) om den försöksverksamhet med samhällsbetalda resor som
startar på södra Gotland år 2000. Brittis Benzler tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Eva Nypelius (c) och
Harriet Lihnell (mp).
Interpellation 2000 05 22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 137
Interpellation. Konstnärlig utsmyckning av Almedalsbiblioteket
Dnr KS2000/369 78

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Torsten Gislestam (c) besvarade
interpellation av Solveig Artsman (m) om möjligheten för gotländska konstnärer
att bli inbjudna att medverka vid utsmyckning av Almedalsbiblioteket. Solveig
Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 05 22

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Enkla frågor
•

Wera Svensson (s) fick tillstånd att ställa en enkel fråga om eventuell
läsesalong motsvarande på öster i Visby. Frågan besvarades av kultur- och
fritidsnämndens ordförande Torsten Gislestam (c).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Avsägelse
- Håkan Ahlstens avsägelse 2000 06 09

Håkan Ahlsten (c) har anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Håkan Ahlsten (c) befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
• Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för utseende av ny ledamot
kommunfullmäktige.
Expedieras:
Håkan Ahlsten
Länsstyrelsen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

Lena Palmborg-Karlsson (s)
Underhåll av väg I 246 i Gammelgarn.

KS 2000/0407
2000 06 13

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

KS 2000/0409
2000 06 13

Harriet Lihnell (mp) m.fl.
Genmodifierade livsmedel

KS 2000/0408
2000 06 13

K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

Ärendet om underhåll av viss väg i Gammelgarn - motion från Lena
Palmborg-Karlsson (s) - överlämnas till tekniska nämnden..

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Interpellationer; nya
•

Jennie Andersson (v) fick tillstånd att till kommunalrådet Lena Celion (m)
ställa interpellation om ledsagare åt färdtjänstresenär (Dnr KS 2000/0410 83)

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

• Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2000 05 03, § 117, att uppdraget enligt
kommunfullmäktiges beslut §156/1995, om omhändertagande av separerade
produkter från vattentoaletter anses genomfört
• Årsmötesprotokoll 2000-05-15 samt verksamhetsberättelse 1999 från
Länsteatern på Gotland.
Information om pågående arbete inom regionala utvecklingsenheten:
Projektledaren Berith Swande informerande om planeringen inför Cartoon Forum
som skulle hållas i Visby 20 – 23 september 2000 och som beräknades samla
ca. 750 producenter och uppköpare av animerad och tecknad film.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom informerade om
omställningsarbetet med anledning av försvarsbeslutet och att besked om statliga
jobb väntades under sommaren. Han informerade vidare om planerad diskussion
om regionförsöket i kommunstyrelsen i september och arbetssituationen när det
gällde kongresshallen. Efter uppdatering av beslutsunderlaget väntades besked om
statliga anslag i höst.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning § 113
Ärende: Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden. Ändring av
reglementen för kommunstyrelsen och vårdnämnderna
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Hans Klintboms (c) förslag bifalls
NEJ: Kommunstyrelsens förslag bifalls

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Karl-Henrik Fridblom (m)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Lars Thomsson (c)
Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c)
Staffan Bergwall (m)
Ove Nyman (m)
Claes-Göran Nilsson (s)
Bengt Olsson (s)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Barbro Ronsten (c)
Curt Broberg (c)
Britt-Louise Hansson (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
Lars Wetterlund (s)
Daicy Larsson (s)
Curt Redner (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Wera Svensson (s)
Torsten Gislestam (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Tommy Gardell (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Per-Erik And (s)
Karin Eriksson (s)
Leif Dahlby (s)
Ursula Jacobsson (c)
Eric Carlsson (c)

Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Christer Engelhardt (s)
Anders Björklund (s)
Christer Mattsson (c)
Eva Gahnström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils-Arne Nygren (kd)
Barbro Öncel (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Gunilla Segerlund (gp)
Rut Åkerberg (kd)
Sonja Ilander (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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Omröstning § 121
Ärende: Budget 2001. Ramar. Omvärldsanalys
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag bifalls
NEJ: Sonia Landins (s) förslag bifalls

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Lena Celion (m)
Lars-Erik Benneck (m)
Lars Thomsson (c)
Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c)
Staffan Bergwall (m)
Ove Nyman (m)
Barbro Ronsten (c)
Curt Broberg (c)
Britt-Louise Hansson (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
Torsten Gislestam (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Ursula Jacobsson (c)
Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Göthe Malmros (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Christer Mattsson (c)
Eva Gahnström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils-Arne Nygren (kd)
Lars Ahlner (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Gunilla Segerlund (gp)
Rut Åkerberg (kd)
Sonja Ilander (fp)
Torsten Andersson (gp)
Inger Harlevi (m), ordförande

Följande röstade nej:
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
Bengt Olsson (s)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Lars Wetterlund (s)
Daicy Larsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Wera Svensson (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Per-Erik And (s)
Karin Eriksson (s)
Leif Dahlby (s)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Christer Engelhardt (s)
Anders Björklund (s)
Tommy Gardell (s)
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)
Två ledamöter var frånvarande
under omröstningen
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Omröstning § 123
Ärende: Fritt val av vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag bifalls
NEJ: Rose-Marie Stenboms (s) förslag
bifalls

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Stefan Nypelius (c)
Lena Celion (m)
Lars-Erik Benneck (m)
Lars Thomsson (c)
Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c)
Staffan Bergwall (m)
Ove Nyman (m)
Barbro Ronsten (c)
Curt Broberg (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
Torsten Gislestam (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Ursula Jacobsson (c)
Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Göthe Malmros (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Christer Mattsson (c)
Eva Gahnström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils-Arne Nygren (kd)
Lars Ahlner (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Gunilla Segerlund (gp)
Rut Åkerberg (kd)
Sonja Ilander (fp)
Torsten Andersson (gp)
Inger Harlevi (m), ordförande

Följande röstade nej:
Curt Redner (s)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
Bengt Olsson (s)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Lars Wetterlund (s)
Daicy Larsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Wera Svensson (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Per-Erik And (s)
Karin Eriksson (s)
Leif Dahlby (s)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Anders Björklund (s)
Tommy Gardell (s)
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)
Två ledamöter var frånvarande
under omröstningen
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Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16. Senaste ändringar 1995-11-27, 1998-02-09,
1998-08-17, 1998 11 02, (kommunstyrelsen) 1998 10 29, 1999 12 13, 2000-06-13.
KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER
Ledningsfunktionen
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.
2 § I kommunstyrelsen ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a
- utvecklingen av den kommunala demokratin
- personalpolitiken
- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
- mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt
att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas
- energiplaneringen samt främja energihushållningen
- trafikpolitiken och verka för en tillfredställande trafikförsörjning
- informationsverksamheten
- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
- arbetet med att effektivisera administrationen
- utvecklingen av informationssystem, ADB och kommunikation
- utvecklingen av brukarinflytande.
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa
- miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen
- socialtjänsten och verka för att socialtjänstens mål kan uppfyllas
- hälso- och sjukvården och verka för en god hälso- och sjukvård i kommunen
- tandvården och verka för en god tandhälsa hos befolkningen
- omsorgsvården och verka för att omsorgslagstiftningens mål kan uppfyllas
- skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas
- fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen.
Styrfunktionen
3 § I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att
- leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i
lag är förbehållna annan nämnd
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
- tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
- ansvara för samordningsträffar med nämndordförandena och förvaltningscheferna
- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§
kommunallagen och som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad
gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på
övriga förhållanden av betydelse för kommunen
- tillvarata kommunen intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
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KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER
Ekonomisk förvaltning
4 § Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av
fullmäktige meddelade föreskrifter härför.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder
som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a
att
- tillvarata kommunens intressen genom att vid offentlig auktion inköpa fast egendom eller
tomträtt, i vilken kommunen har intecknad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är
intecknad för lån, för vars infriande kommunen åtagit sig ansvar. Styrelsen skall snarast anmäla
sådant förvärv till kommunfullmäktige och samtidigt lägga fram förslag till slutlig täckning av
förskotterade kostnader för förvärvet
- med den begränsning som för särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av
kommunfullmäktige, besluta om sådan avskrivning av kommunens fordran, som hänför sig till
kommunstyrelsens förvaltningsområde
- handha gemensamma inköp för kommunens nämnder
- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
- handha förvaltningen av medel som tillhör kommunens donationsfonder och stiftelser under
kommunens vård
Personalpolitiken
5 § Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad
gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
arbetsområden
- besluta om stridsåtgärd
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- handha anställning av arbetstagare på särskilt visstidsförordnande eller förvaltningschef
- handha förflyttnings- och omplaceringsärenden från nämnd till annan
- utformning och prövning av tjänstbarhetsintyg
- verka för och svara för utveckling och samordning av personalpolitiken och
personaladministrationen
- medverka till att statistik upprättas
- lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130)
- ansvara för övergripande utbildnings- och utvecklingsfrågor samt chefsfrågor.
Övrig förvaltning
Uppgifter enligt speciallagstiftning
6 § Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd.
Kommunstyrelsen svarar för räddningstjänsten och fullgör även de övriga uppgifter som enligt
lag skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten samt
sjuktransportverksamhet enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen och sjukvårdsupplysningsverksamheten.
Kommunstyrelsen svarar för den uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldreoch funktionshindrade som regleras i tandvårdslagen.
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Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de register som
styrelsen för i sin verksamhet och den behandling av personuppgifter som sker i styrelsens
verksamhet.
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.
Övrig verksamhet
7 § Kommunstyrelsen har vidare hand om
- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja
sysselsättningen och näringslivet i kommunen, samt är det organ som svarar för beredningsoch verkställighetsuppgifter som följer av lagen om försök med ändrad regional ansvarsfördelning.
- kommunens centrala informationsverksamhet
- reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformning av kommunens
författningssamling och kommunfullmäktiges handlingar
- att bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
planläggning och byggnadsväsen
- att i förekommande fall söka fastställelse av kommunfullmäktiges beslut hos vederbörande
myndighet
- utfärdande av förbindelser, som behövs i anledning av komunfullmäktiges beslut att ikläda
kommunen borgen eller annan ansvarighet
- ärenden angående kommunens heraldiska vapen
- de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd
- kommunens samlade egendomar och verksamheter vid Lövsta innefattande budget- och
personalansvar, dock fullgör barn- och utbildningsnämnden de i skollagen föreskrivna
styrelseuppgifterna för den gymnasieutbildning som där genomförs.
Delegering från kommunfullmäktige
8 § Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden
- enskilda ärenden rörande stöd med regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel vilket
ankommer på kommunen såsom regionalt självstyrelseorgan enligt lagen (1996:1414) om
försök med ändrad regional ansvarsfördelning
- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit
- styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt
- köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och
bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt såvitt vederlaget för överlåtelsen eller överförd mark inte för någondera part per affär överstiger 1 miljon kr varvid
delegationen endast gäller sådana fastighetsaffärer som inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt. Delegationen gäller ej heller sådan försäljning och tomträttsupplåtelse av
tomtmark som angivits i tekniska nämndens reglemente.
- i förköpsärenden besluta avstå från att utöva förköpsrätt samt under kommunfullmäktiges
sommaruppehåll besluta i förköpsärenden inom den beloppsram och andra riktlinjer som
fullmäktige fastställt beträffande belopp, område och villkor i övrigt
- ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelser
- ärenden enligt alkohollagen och alkoholtaxa
- yttranden enligt lagen om övervakningskameror m.m.
i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal
- avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell
betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda
slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas
på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
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ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
9 § Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.
Kommunstyrelsen skall regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER
Sammansättning
10 § Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare valda av kommunfullmäktige.
Styrelsens mandattid räknas från och med det sammanträde så fullmäktige förrättar val av
ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val förrättas nästa gång.
Ersättarnas tjänstgöring
11 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte att få sin mening
antecknad i protokollet.
12 § En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
Inkallande av ersättare
13 § Den ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
skall snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon anställd vid
kommunstyrelsens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra
och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
14 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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Sammanträdena
Tidpunkt
15 § Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Kallelse
16 § Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall ske skriftligt och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern
äldste ledamoten gör detta.
Ordföranden
17 § Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt
- vid uppvaktningar hos myndigheter, eller konferenser och sammanträden med myndigheter,
företag och enskilda företräda kommunstyrelsen om inte kommunstyrelsen för särskilt fall
bestämt annorlunda.
Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige
angivit i särskilt beslut. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten.
Närvarorätten gäller inte i ärende som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Kommunalråd
18 § Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter
fyra kommunalråd, varav ett kommunalråd i opposition.
Kommunstyrelsens ordförande skall tillika vara kommunalråd.
Kommunalråd skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens ansvarsområden (rotel).
Kommunalråd samt förtroendevald, som av fullmäktige tilldelats särskilt uppdrag som
minoritetsföreträdare, får även om de inte är ledamot eller ersättare i nämnd närvara och delta i
överläggningarna men ej i besluten, dock med rätt att få avvikande mening antecknad i
protokollet enligt följande
- kommunalråd, vid sammanträden i nämnder inom sitt ansvarsområde
- kommunalråd i opposition, i de nämnder fullmäktige angivit i särskilt beslut.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Justering av protokoll
19 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast 14 dagar efter sammanträdesdagen.
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
Reservation
20 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justering av protokollet.
Delgivning
21 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan
anställd som styrelsen bestämmer.
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Undertecknande av handlingar
22 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas av ordföranden och vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av
anställd som styrelsen bestämmer.
Utskott
23 § Kommunstyrelsen bestämmer det antal utskott som skall finnas. Om utskott inrättas skall
nedan angivna bestämmelser i 24 - 27 §§ äga tillämplighet, såvida inte styrelsen bestämmer
annorlunda.
24 § Ledamöter och ersättare i utskott väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och
ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen. Inrättas arbetsutskott skall kommunstyrelsens ordförande vara ordförande i detta utskott.
Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
25 § Ersättare får närvara vid utskottets sammanträden.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring om ledamot är förhindrad att tjänstgöra i den av
kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, skall
kommunstyrelsen snarast förrätta fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringstiden.
26 § Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Vad som i 11-16, 19-20 §§ föreskrivs för kommunstyrelsen skall i tillämpliga delar gälla för
utskott.
I fråga om jäv, förfarande vid fattandet av beslut, och protokollsregler gäller vad som
föreskrivs för nämnd i kommunallagen.
27 § De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av
vederbörande utskott om beredning behövs.
Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådant ärende till vederbörande utskott.
När ärendet beretts skall utskotten lägga fram förslag till beslut.
Upplysningar
28 § Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskotten infordra de
yttranden och upplysningar som behövs för att utskotten skall kunna fullgöra sina uppgifter.
Närvarorätt
29 § Kommunstyrelsen får kalla förtroendevald i fullmäktige, annan nämnd eller beredning, en
anställd hos kommunen eller en särskild sakkunnig att närvara vid sammanträde för att lämna
upplysningar. Nämnden får besluta att denne får delta i överläggningarna men inte i besluten.
30 § Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden får, i den mån inte nämnden eller
utskottet för särskilt fall beslutar annat, kommunens förvaltningschefer och styrelsens
chefstjänstemän samt annan föredragande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna
i ärenden som rör vederbörandes verksamhetsområde.
31 § I övrigt gäller vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen.
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Antaget av kommunfullmäktige 2000 06 13.
Verksamhetsområde
1 § Hälso- och sjukvårdsnämnden skall utöva ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälsooch sjukvårdslagen, (HSL), dock ej sådan hälso- och sjukvård som ankommer på kommun
enligt bestämmelserna i 18-25 §§ HSL och för vilken vårdnämnderna ansvarar. För
hemsjukvård enligt 18 § 2 stycket HSL ansvarar dock hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nämnden skall, inom den sjuktransportverksamhet enligt 6 § HSL och den sjukvårdsupplysningsverksamhet för vilken kommunstyrelsen ansvarar, såsom ambulansöverläkare
tillhandahålla en verksamhetschef med adekvat medicinsk kompetens för den hälso- och sjukvård som där bedrivs.
I nämndens uppdrag ingår bl.a. att ha
- ansvar för omhändertagande av avlidna,
- det samlade ansvaret för de speciella ansvarsområden som anges i 3 b § HSL, dvs 1. habilitering och rehabilitering, 2. hjälpmedel för funktionshindrade och 3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade,
Nämnden skall fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om resekostnadsersättning vid
sjukresor samt annan sjukreseverksamhet inom och utom länet.
Nämnden skall tillhandahålla insatser för särskilt stöd och service enligt 9 § punkt 1 enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS), efter vårdnämnds beslut om
insats.
Nämnden fullgör även de uppgifter som enligt tandvårdslagen åvilar landstinget och svarar för
folktandvården samt de övriga verksamheter som enligt kommunfullmäktiges beslut skall ingå
i nämndens ansvarsområde, dock är undantaget den uppsökande verksamhet och nödvändig
tandvård för äldre- och funktionshindrade där ansvaret åvilar kommunstyrelsen.
Nämnden ansvarar för fullgörandet av beredskapsförberedelser m.m. för verksamheten under
höjd beredskap.
Verksamhetens innehåll
2 § Nämnden skall inom sitt ansvarsområde svara för ledning av verksamheten innefattande
verkställighet, samordning samt uppföljning och kontroll och därvid
- se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreskrifter som finns i lag eller förordning, de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente
- regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret
- hålla sig väl förtrogen med utvecklingen inom de verksamhetsområden nämnden ansvarar för
- informera om hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde.
- säkerställa kommuninnevånarnas tillgång till hälso- och sjukvård på läns- och regionnivå
- verka för hög kvalité i verksamheten
- leda och samordna planeringen av verksamhetsområdet
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- skapa ett effektivt resursutnyttjande inom förvaltningsområdet, t ex vad beträffar lokaler,
inventarier, personal och driftsmedel
- verka för att den anställda personalen genom fortbildning och andra åtgärder ges tillfälle till
personlig utveckling samt utveckling av den egna kompetensen
- kontinuerligt se över och förnya utarbetade riktlinjer och anvisningar, verksamhets- och
produktionsmål
- utifrån tilldelade resurser fördela verksamhetsmedel till de olika verksamhetsområdena

- till kommunfullmäktige avge förslag till budget
- lämna den information som kommunstyrelsen begär
3 § Hälso- och sjukvårdsnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande
1. med den begränsning av vad som är föreskrivet i lag eller fastställt av kommunfullmäktige,
besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hänför sig till nämndens
förvaltningsområde,
2. om icke kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra kommunens talan
i alla mål och ärenden som faller inom nämndens förvaltningsområde, med rätt att på
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal, samt
3. besluta om sådan avvikelse från av kommunfullmäktige fastställda taxor och avgifter, som i
det enskilda fallet kan anses påkallad med hänsyn till särskilda omständigheter.
Organisation
4 § Under hälso- och sjukvårdsnämnden lyder hälso- och sjukvårdsförvaltningen och de övriga
förvaltningar och institutioner som efter vederbörligen fattade beslut är eller kan komma att
underställas nämnden.
Inom nämndområdet ansvarar hälso- och sjukvårdsnämnden för att det utifrån tilldelade
resurser finns en ändamålsenlig organisation vars arbetsuppgifter och verksamhetsområden
reglerats genom nämndens anvisningar.
Nämnden utfärdar de instruktioner för arbetet inom förvaltningen som erfordras utöver detta
reglemente och kommunfullmäktiges beslut.
Nämnden skall besluta om vilka öppettider som skall gälla för allmänhetens tillgång till
nämndens olika verksamheter.
Övriga uppgifter
5 § Hälso- och sjukvårdsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de
register som nämnden för i sin verksamhet och den behandling av personuppgifter som sker i
nämndens verksamhet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden är arkivansvarig enligt lag och särskilt reglemente.
Sammansättning
6 § Hälso- och sjukvårdsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare valda av kommunfullmäktige. Valet förrättas före utgången av december det år då allmänna val till fullmäktige
ägt rum och gäller fr o m den 1 januari året därpå.
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Ersättarnas tjänstgöring
7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträdeskall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte få sin mening
antecknad i protokollet.
8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
Inkallande av ersättare
9 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
skall snarast anmäla detta till nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
10 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden
11 § Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till
åldern äldste ledamoten göra detta.
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Justering av protokoll
13 § Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt.
Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställs för justeringen av protokollet.
Delgivning
15 § Delgivning med hälso- och sjukvårdsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen
eller annan anställd som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden
skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer hälso- och sjukvårdsnämnden vem som skall underteckna handlingar.
Utskott
17 § Inom hälso- och sjukvårdsnämnden skall finnas ett arbetsutskott.
18 § Hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande är tillika ordförande i utskottet.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
19 § Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av hälso- och sjukvårdsnämnden vid valet
bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall
fyllnadsval snarast förrättas.
20 § Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Vad som i detta reglemente stadgas i § 7 st 1-4 samt §§ 8-15 skall i tillämpliga delar gälla för
utskottet.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut och protokollsregler gäller vad som föreskrivs
för nämnd i kommunallagen.
21 § De ärenden som skall avgöras av hälso- och sjukvårdsnämnden i dess helhet skall beredas
av utskottet om beredning behövs.
Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.
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Information och samråd
22 § Från kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, beredningar och tjänstemän får
hälso- och sjukvårdsnämnden infordra de yttranden och upplysningar samt kalla
förtroendevald, anställd eller särskilt sakkunnig för att få upplysningar som behövs för att
nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter.
23 § Hälso- och sjukvårdsnämnden bör samråda med övriga kommunala nämnder, andra
myndigheter och med enskilda organisationer, som berörs av nämndens verksamhetsområde.
Närvarorätt
24 § Vid hälso- och sjukvårdsnämnden och dess utskotts sammanträden får, i den mån ej
nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens chefstjänstemän eller annan föredragande
vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes
verksamhetsområde.
Åligganden för nämndens ordförande
25 § Det åligger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan nämnden och övriga nämnder samt
- företräda hälso- och sjukvårdsnämnden med rätt att sätta annan i sitt ställe vid överläggning
och sammanträde med myndighet, företag och enskilda.
26 § I övrigt gäller vad i 6 kap kommunallagen är föreskrivet om nämnder.
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REGLEMENTE FÖR VÅRDNÄMND, Visby (VV), Gotlands Norra (GNV)
och Gotlands Södra (GSV)
Antaget av kommunfullmäktige 2000-06 13.
Verksamhetsområde
1 § Vårdnämnden skall inom sitt geografiska område fullgöra kommunens uppgifter inom
socialtjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnd. Nämnden utövar även ledningen av
kommunens uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS), med
undantag av faktiskt tillhandahållande av insatser enligt 9 § punkt 1 vilket åvilar hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Nämnden utövar också ledningen av sådan hälso- och sjukvård som ankommer på kommun
enligt bestämmelserna i 18, 18 a-c §§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL), med undantag av
hemsjukvård enligt 18 § 2 stycket för vilken hälso- och sjukvårdsnämnden svarar.
Nämnden ansvarar också för att bestämmelserna i 24 § HSL följs då nämndens hälso- och
sjukvårdsansvar inte omfattar läkarinsatser.
Nämnden utgör även hemvärnsnämnd enligt hemvärnskungörelsen.
Nämnden svarar också för kommunens uppgifter enligt färdtjänstlagen och lagen om riksfärdtjänst.
Nämnden ansvarar för fullgörandet av beredskapsförberedelser m.m. för verksamheten under
höjd beredskap.
Respektive vårdnämnds geografiska område framgår av bilaga 1.
Verksamhetens innehåll
2 § Vårdnämnden skall
- se till att verksamheten bedrivs i enlighet med föreskrifter som finns i lag eller förordning, de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt bestämmelser i detta reglemente
- regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret
- hålla sig väl förtrogen med utvecklingen inom de verksamhetsområden nämnden ansvarar för
- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer,
föreningar och enskilda utveckla verksamheten inom vårdnämnden
- informera om vårdnämndens verksamhetsområde.
Därvid åligger det vårdnämnden inom sitt geografiska område särskilt att
- verka för en hög kvalité i verksamheten
- leda och samordna planeringen av områdets hälso- och sjukvård som åvilar vårdnämnden,
individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg samt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)
- skapa ett effektivt resursutnyttjande inom förvaltningsområdet, t.ex. vad beträffar lokaler,
inventarier, personal och driftsmedel
- verka för samarbete mellan olika enheter inom nämndens verksamhetsområde och med andra
förvaltningar och myndigheter inom och utom kommunen
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- verka för att den anställda personalen genom fortbildning och andra åtgärder ges tillfälle till
personlig utveckling samt utveckling av den egna kompetensen
- kontinuerligt se över och förnya utarbetade riktlinjer och anvisningar, verksamhets- och
produktionsmål
- fördela verksamhetsmedel till de olika verksamhetsområdena
- till kommunfullmäktige avge förslag till budget
- lämna den information som kommunstyrelsen begär
3 § Vårdnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande
1. med den begränsning av vad som är föreskrivet i lag eller fastställt av kommunfullmäktige,
besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran, som hänför sig till nämndens
förvaltningsområde,
2. om icke kommunfullmäktige bestämt annat, själv eller genom ombud föra kommunens talan
i alla mål och ärenden som faller inom nämndens förvaltningsområde, med rätt att på
kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå
förlikning och sluta annat avtal, samt
3. besluta om sådan avvikelse från av kommunfullmäktige fastställda taxor och avgifter, som i
det enskilda fallet kan anses påkallad med hänsyn till särskilda omständigheter.
Organisation
4 § Under vårdnämnden lyder vårdnämndsförvaltningen och de övriga förvaltningar och
institutioner som efter vederbörligen fattade beslut är eller kan komma att underställas
nämnden.
Inom nämndområdet ansvarar vårdnämnden för att det utifrån tilldelade resurser finns en
ändamålsenlig organisation vars arbetsuppgifter och verksamhetsområden reglerats genom
nämndens anvisningar.
Nämnden utfärdar de instruktioner för arbetet inom förvaltningen, som erfordras utöver detta
reglemente och kommunfullmäktiges beslut.
Nämnden skall besluta om vilka öppettider som skall gälla för allmänhetens tillgång till
nämndens olika verksamheter.
Övriga uppgifter
5 § Vårdnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för de register som
nämnden för i sin verksamhet och den behandling av personuppgifter som sker i nämndens
verksamhet.
Vårdnämnden är arkivansvarig enligt lag och särskilt reglemente.
Sammansättning
6 § Vårdnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare valda av kommunfullmäktige. Valet
förrättas före utgången av december det år då allmänna val till fullmäktige ägt rum och gäller fr
o m den 1 januari året därpå.
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Ersättarnas tjänstgöring
7 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men inte få sin mening
antecknad i protokollet.
8 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
Inkallande av ersättare
9 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
skall snarast anmäla detta till nämndens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas som
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
10 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden
11 § Vårdnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till
åldern äldste ledamoten göra detta.
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Justering av protokoll
13 § Protokollet justeras av ordföranden och minst en ledamot.
Vårdnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Reservation
14 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt.
Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställs för justeringen av protokollet.
Delgivning
15 § Delgivning med vårdnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden bestämmer.
Undertecknande av handlingar
16 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av vårdnämnden skall undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne vice ordförande och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer vårdnämnden vem som skall underteckna handlingar.
Utskott
17 § Inom vårdnämnden skall finnas ett arbetsutskott.
18 § Vårdnämndens ordförande är tillika ordförande i utskottet.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
19 § Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av vårdnämndens vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, skall
fyllnadsval snarast förrättas.
20 § Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden skall
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det.
Vad som i detta reglemente stadgas i § 7 st 1-4 samt §§ 8-15 skall i tillämpliga delar gälla för
utskottet.
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
I fråga om jäv, förfarande vid fattande av beslut och protokollsregler gäller vad som föreskrivs
för nämnd i kommunallagen.
21 § De ärenden som skall avgöras av vårdnämnden i dess helhet skall beredas av utskottet om
beredning behövs.
Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.
När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut.
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Information och samråd
22 § Från kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, beredningar och tjänstemän får
vårdnämnden infordra de yttranden och upplysningar samt kalla förtroendevald, anställd eller
särskilt sakkunnig för att få upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina
uppgifter.
23 § Vårdnämnden bör samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med
enskilda organisationer, som berörs av nämndens verksamhetsområde.
Närvarorätt
24 § Vid vårdnämndens och dess utskotts sammanträden får, i den mån ej nämnden för särskilt
fall beslutar annat, nämndens chefstjänstemän eller annan föredragande vara närvarande med
rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Åligganden för nämndens ordförande
25 § Det åligger vårdnämndens ordförande att
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
- främja samverkan mellan nämnden och övriga nämnder samt
- företräda vårdnämnden med rätt att sätta annan i sitt ställe vid överläggning och sammanträde
med myndighet, företag och enskilda
26 § I övrigt gäller vad i 6 kap kommunallagen är föreskrivet om nämnder.
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Inriktningsmål Folkhögskolestyrelsen
Antagna av kommunfullmäktige 2000 06 13.
Inriktning
Folkhögskolan ska
bedriva vuxenutbildning av hög kvalitet med inriktning mot folkbildningens pedagogik
och kännetecken.
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället för att öka
insikten om de demokratiska värdena samt ge den enskilde eleven den kompetens som
fordras för att leva och verka i dagens samhälle.
vara ett kulturcentrum på Gotland och som sådant arbeta för att tillhandahålla ett varierat kulturutbud i bygden och på folkhögskolan så att kulturintresset breddas.
Kursutbud
Folkhögskolan ska
ha en allmän linje med brett ämnesutbud samt olika linjer med bl. a estetisk inriktning.
kunna anordna kurser i samverkan med folkrörelser, kultur- och bildningsorganisationer,
kommunala förvaltningar samt genomföra uppdragsutbildningar.
Målgrupper
Folkhögskolan ska
i första hand bereda korttidsutbildade och personer med svag ställning på arbetsmarknaden (såsom arbetslösa) tillfälle till studier.
Allmänt
Folkhögskolan ska
utveckla internationella kontakter i Östersjöregionen.
aktivt följa utvecklingen inom miljöområdet och ge eleverna undervisning i miljökunskap.
förvalta fastigheterna så att de behåller sitt reala värde och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
erbjuda möjlighet till internatboende.
aktivt arbeta för en skola fri från droger, våld och rasism.
Utvärdering
Folkhögskolan ska
Utvärdera målen i enkät 1 - 2 gånger årligen.
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Inriktningsmål Kultur- och fritidsnämnden
Antagna av kommunfullmäktige 2000 06 13.
VERKSAMHETSIDÉ
Människor på Gotland skall ha goda möjligheter att utvecklas och att skapa sig en
personlig och kulturell identitet. Förutsättningar skall finnas för kommuninvånarnas
egen skapande aktivitet och därigenom främja demokrati och motverka främlingskap.
Sådana kulturyttringar som strider mot mänskliga rättigheter eller främjar
våldstendenser eller fördomar i samhället skall avvisas. Barn och ungdomars behov
skall särskilt beaktas i enlighet med barnkonventionen.
All kultur- och fritidsverksamhet skall tydligt motverka våld, rasism, utanförskap och
drogmissbruk.
INRIKTNINGSMÅL
Idrotts- och motionsanläggningar
Anläggningarna skall ha hög tillgänglighet, anpassad utrustning och hög servicenivå.
Fritidsverksamhet (för ungdomar)
Fritidsgårdarna och övrig verksamhet skall vara intressanta drogfria mötesplatser som
stödjer ungdomarna till en meningsfull fritid och främjar deras utveckling och välbefinnande samt fungerar som ett alternativ till det kommersiella nöjesutbudet.
Verksamheten skall, med lämpligt stöd, i samverkan med andra erbjuda ungdomar
förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster för att motverka
kriminalitet, social utslagning och drogmissbruk.
Verksamheten skall aktivt verka för att ta tillvara ungdomars resurser, engagemang och
inflytande
Kulturverksamhet
På Gotland skall finnas goda möjligheter för envar att deltaga i en mångfald av meningsfulla kulturaktiviteter året runt.
Kulturverksamheten skall ingå som en del i det regionala utvecklingsarbetet.
Biblioteksverksamhet
Biblioteken på Gotland skall utgöra centra för information, serviceorgan för spridning
av kunskap och kulturupplevelser, där mångfald, kvalitet och medborgarnas önskemål
skall vara vägledande.
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Biblioteken skall stimulera till opinionsbildning och samhällsengagemang samt verka
för internationell förståelse och sprida kunskap om andra kulturer. Rasistiska eller antidemokratiska budskap skall inte spridas.
Biblioteken skall söka samverkan med andra institutioner, föreningar och enskilda.
Bibliotekens service skall vara tillgänglig för alla.
Stöd till kultur- och fritidsverksamhet
Genom olika stödformer stimulera föreningar och organisationer till verksamheter som
ger förutsättningar för hög livskvalitet med välbefinnande för både kropp och själ som
riktmärke.
Särskilt stödja föreningar med unga och eftersatta grupper. Stödja nytänkande och utveckling inom föreningslivet.
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INTERPELLATIONSSVAR
2000-06-13
Interpellation ang antalet elever i särskolan på Gotland
Ledamoten Solveig Artsman (m) har i en interpellation till mig ställt följande frågor
ang Särskolan:
1. Hur många elever har Särskolan på Gotland idag?
Svar:
11 barn

Förskoleverksamhet
Grundskola, Träningsskola och Gymnasiesärskola 147 elever
Särvux
55 elever
OVI-elever eleverna tillhör grundskolan men har 15 elever
så stora problem att föräldrarna valt att i mån av
plats låta barnen gå i Särskolan. Gruppen minskar
efterhand.
2. Har det skett någon ökning de senaste åren?
Svar: Inför höstterminen 2000 är nettoökningen minst 16 Särskoleelever ( +
11%), varav minst 18 elever skrivs in från grundskolan samt 2 elever skrivs ut
och återgår till grundskolan efter testningar. Sedan 1992 har ökningen varit
knappt 50% för skoldelen i sin helhet, för riket är ökningen drygt 50%. Går man
tillbaka till 1982 har det skett en fördubbling av verksamheten.
3. Hur är prognosen för de närmaste åren?
Svar: En fortsatt ökning inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Ökningen
inom Särskolan beror troligen på en rad olika faktorer. Vi har idag stora
elevkullar i grundskolan, man har blivit bättre på att uppmärksamma
svagpresterande elever och användandet av tester och diagnosticering har ökat,
det nya betygssystemet visar tydligare vilka elever som inte når uppsatta mål samt
att skolan under lång tid har varit utsatt för besparingar vilket lett till bl.a. större
klasser.
4. Om ökningen på gotland motsvarar den i övriga Sverige, vad tänker kommunen göra åt denna utveckling?
Svar: Det är viktigt att endast de som har rätt att vara inskrivna i Särskolan, är de
som erbjuds plats. För att klara de ökade kostnaderna har vi begärt tilläggsanslag
från hösten 2000. Sedan 1997 har 15 specialpedagoger utbildats och ytterligare 3
påbörjar vidareutbildning under hösten. För att möte den ökade efterfrågan
kommer man också till hösten att införa samarbetsklasser med grundskolan i

Hemse, Slite och Klinte. Även lokalbehovet ökar med ett ökat elevantal och inom
gymnasieprojektet har vi färdigställt nya lokaler för gymnasiesärskolans
verksamhetsträning samt för idrott.
5. Vilka barn erhåller en placering inom Särskolan på Gotland?
Svar: Rätten att vara inskriven i Särskolan regleras i skollag. Inskrivning i
särskola kan enligt skolagen komma ifråga för de elever som bedömts inte kunna
uppnå grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd ex aspergers syndrom samt hjärnskada orsakad av
kroppslig sjukdom eller yttre våld som medfört betydande funktionshinder. Det
finns särskilda rutiner upprättade för hur inskrivning skall ske.
6. Vilka resurser finns för de barn som är ”bråkiga och stökiga” och kanske har
svårt att följa med den ordinarie undervisningen?
Svar: Totalt avsätts inom förskola och grundskola ca 60 mkr för extra insatser för
barn/elever i behov av särskilt stöd. Exempel på resurser är tillgång till
stödpedagog och speciellärare samt att vissa barn har assistenthjälp. En satsning
har gjort för att vidareutbilda specialpedagoger och nu i juni har vi inom skolan
på Gotland 25 nyutexaminerade specialpedagoger. Man försöker också organisera
undervisningen i mindre grupper på den egna skolan samt i särskilda
undervisningsgrupper. Vi ser ett ökat behov av undervisning i särskilda
undervisningsgrupper och har från BUN i budget 2001 med yrkande om resurser
för s.k. heldagsskola.

Eva Nypelius
kommunalråd, ordf BUN

INTERPELLATIONSSVAR
2000-06-13
Interpellation om personligt ombud inom psykiatrin
Ledamoten Barbro Ronsten, c, har i en interpellation till mig ställt fyra frågor om
personligt ombud inom psykiatrin.
Svar:
När det gäller frågorna 1-3 så har vi haft svårigheter inom psykiatrin när det gäller
rekrytering, bl a av verksamhetschef och till flera andra vakanser. Jag ser därför att
det fortfarande finns mycket att göra när det gäller organisation och utbildningsinsatser för personliga ombud samt för vårdkedjan. Som interpellanten mycket
riktigt påpekar, så har man i FRIKOM-försöken hittat olika vägar att samverka i
samhället när det gäller de äldre. Som jag bedömer det bör det vara möjligt att göra
på liknande sätt när det gäller de psykiskt funktionshindrade.
Beträffande fråga 4 så kommer den palliativa vården att bli föremål för genomlysning
och förslag till vårdprogram kommer att tas fram. Organisationen ses också över
inom ramen för arbetet med den inre strukturen i nya hälso- och sjukvårdsorganisationen. Samordning måste även ske gentemot äldreomsorgen. Ämnet diskuteras delvis under rubriken Vård i livets slutskede i den aktuella utredningen om
äldreomsorgen
Jag kommer att fortsätta att bevaka frågorna och hoppas interpellanten återkommer
efter sommaruppehållet när ny verksamhetschef finns på plats och vi
förhoppningsvis kan ge bättre och utförligare svar på frågorna

Lena Celion
kommunalråd

Interpellationssvar
2000 06 13
Interpellation angående effektmålet om minskad alkoholkonsumtionen, särskilt
bland ungdomar.
”Södra Vårdnämnden har ett effektmål om att alkoholkonsumtionen skall minska,
särskilt bland ungdomar. I redovisningen av måluppfyllelse för 1999 står det att
målet inte kan mätas.”
Jennie Andersson (v) har med anledning av sin ovanstående interpellation till mig
ställt följande fråga.
Hur har ni arbetat för att uppfylla målet?
Svar:
Vårdnämndens Individ- och familjeomsorgsavdelning har under flera år haft som ett
effektmål att minska alkoholkonsumtionen, särskilt bland ungdomar och bl.a.
utvecklat den inre organisationen och gjort insatser för att uppnå målet.
Vårdnämndens IFO-avdelning ansvarar i dessa sammanhang för individuellt riktade
insatser som syftar till att ge stöd, skydd eller behandling för enskilda ungdomar och
för vuxna missbrukare. Verksamheten ansvarar också för uppsökande, förebyggande
och rådgivande insatser till dessa grupper. När det gäller de sistnämnda insatserna
sker de i samarbete med de kommungemensamma verksamheterna inom Visby
vårdnämnd, Ungdomsgruppen och Alkoholrådgivningen.
Insatser för vuxna
Det individinriktade arbetet med vuxna som har missbruksproblem handläggs av en
särskild socialsekreterare i IFO-s utrednings- och behandlingsenhet eller av den
kommungemensamma Missbrukarvårdsenheten. Samarbetet med Alkoholrådgivningen har utvecklats under de senaste två åren, bl.a. genom att en alkoholrådgivare regelbundet finns ute i verksamheten på Hemse vårdcentrum. Syftet är att
ge möjlighet till konsultation och till en första kontakt med Alkoholrådgivningen för
människor som är oroliga för sin eller någon anhörigs alkoholkonsumtion.
Unga människor som inte kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden riskerar en
negativ social utveckling. I den interna organisationen vid IFO i Gotlands södra vårdnämnd har under 1999 gjorts en speciell satsning genom att alla unga vuxna 18-24 år
som söker försörjningsstöd handläggs av en särskild socialsekreterare som också
samarbetar med socialsekreterarna inom S@ms-projektet vid Arbetscentrum. Syftet
är att stödja ungdomar att snabbare finna sin plats på arbetsmarknaden eller i praktik/utbildning. Med denna organisation ökar möjligheten att upptäcka eventuella problem när det gäller alkohol hos enskilda unga människor.
Insatser för ungdom
Det individinriktade arbetet med barn- och ungdomar under 18 år handläggs av
social-sekreterare i utrednings- och behandlingsenheten. Insatser för barn och ton-

åringar och deras familjer när den sociala situationen är skör kan förebygga en
negativ social utveckling med problem när det gäller alkohol och droger. I utredningar som gäller ungdomar fokuseras särskilt på deras alkoholvanor. När indikationer finns att en tonåring använder alkohol, t.ex. via en polisrapport uppmärksammas detta och socialtjänsten kontaktar föräldrarna och ungdomen för att ta reda
på behovet av stödinsatser. Vissa fall överlämnas till Ungdomsgruppen för
stödinsatser. Ungdomar kan också delta i den gruppbehandling som anordnas av
Ungdomsgruppen för ungdomar som döms till vård enligt socialtjänstlagen; med
alkohol, droger och missbruk som ett särskilt tema. Under 1999 medverkade IFO i
utredning och start av det kommungemensamma Ungdomsboendet, en verksamhet
som kommit till för att stödja ungdomar på väg ut i vuxenlivet och där man bl.a.
arbetar med attityder till alkohol.
Ungdomsgruppen ansvarar för ett uppsökande arbete dag- och nattetid, sommartid
med förstärkt ungdomsgrupp under utökad tid, och tar då kontakt med ungdomar i
ungdomsmiljöer och på offentliga platser. När högstadieungdomar påträffas påverkade eller i kontakt med alkohol tar man alltid kontakt med föräldrarna varifrån på
Gotland ungdomarna än kommer.
IFO och ungdomsgruppen samarbetar med företrädare för arrangörer av Stångaspelen
och Hemse Torgdag för att motverka och begränsa ungdomars alkoholkonsumtion
vid dessa folkfester. Detta har bl.a. lett till en successiv minskning av antalet
ungdomar som påträffats påverkade av Ungdomsgruppen på Stångaspelen. Två
ungdomar påträffades 1999 mot åtta året innan.
Allmänt förebyggande arbete för att främja ungdomars levnadsvillkor sker lokalt i
samverkan mellan polis, skola, fritidsgård och socialtjänst. På initiativ av Sudrets
näringslivsutvecklingsgrupp ha diskussioner förts även med företrädare för näringsliv
och idrottsföreningar om insatser för att förbättra situationen för ungdomar på Sudret.
I Samarbetsgruppen för ungdomsfrågor på Gotland, SFU, och i Samordningsgruppen
för missbruksfrågor på Gotland, SAMO-G, där verksamheten är representerad, uppmärksammas bl.a. frågor som gäller ungdomars alkoholkonsumtion.
Verksamheten arbetar således på många olika fronter för att uppnå målet att minska
alkoholkonsumtionen, särskilt bland ungdomar. Arbetet motverkas av faktorer i omvärlden som inte så lätt låter sig påverkas. Alkohol är lättillgängligt för ungdomar.
Deras attityd till droger överhuvudtaget har blivit mer positiv och fler vågar prova.
Det är emellertid svårt att hitta en metod att mäta måluppfyllelsen inom verksamheten. Ett system har utvecklats för utvärdering av effekten av de individinriktade
insatserna och kommer att underlätta mätning av måluppfyllelse i de enskilda fallen.
Folkhälsoenheten gör regelbundet återkommande enkätundersökningar om alkoholoch drogvanor i åk 9 på Gotland. Under 2000 kommer FHE att presentera en rapport
över sin senaste undersökning, vilket kan ge en bild av hur läget när det gäller
ungdomar i stort eventuellt har förändrats.
Bror Lindahl

Ordf. Gotlands södra Vårdnämnd

INTERPELLATIONSSVAR
Interpellation ang samordning av samhällsbetalda resor
Brittis Benzler, Vänsterpartiet, har i en interpellation till mig ställt nedanstående
frågor angående projektet ”Samverkan i kollektivtrafiken och samhällsbetalda resor”:
”I den utredning som gjorts om samordning av samhällsbetalda resor, föreslogs att en
försöksverksamhet skulle starta på södra Gotland under år 2000.
Hur går det med försöket?
Vilka initiativ har i övrigt tagits med anledning av rapporten och arbetsgruppens
arbete?”
Mitt svar är:
Kommunstyrelsen beslutade 1999 12 17, § 407:
•

En styrgrupp ska tillsättas under tekniska nämnden för det fortsatta arbetet med
projekt samhällsbetalda resor. Styrgruppen får i uppdrag att genomföra försöksverksamhet på södra Gotland i enlighet med tidigare projektgrupps förslag. I styrgruppen ska representanter från tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden och samtliga vårdnämnder ingå.

Tekniska nämnden beslutade 2000 03 22, § 73:
•

Att tillsätta en styrgrupp under tekniska nämnden bestående av representanter och
ersättare för följande nämnder resp förvaltningar; tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden, Gotlands norra vårdnämnd, Gotlands södra vårdnämnd,
Visby vårdnämnd samt länsvårdnämnden.

•

Att uppmana berörda nämnder och förvaltningar att utse representanter.

•

Att styrgruppen får i uppdrag att starta etapp tre.

Berörda förvaltningar och nämnder är kallade till ett möte den 9 juni där en styrgrupp
och ev. arbetsgrupp/er för projektets etapp tre skall tillsättas. Etapp tre innebär att
man på försök på södra Gotland skall pröva olika trafiklösningar.
I projektets etapp två föreslogs att kommunen skapar en organisationsenhet i vilken
ansvaret för kollektivtrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor sammanförs i en
organisation vad avser både personal och budget.
Efter att projektets etapp två överlämnat förslag till ny organisation har kollektivtrafikavdelningen haft kontakter med vårdnämnderna, ledningskontoret och
lasarettet.

Den nya hälso- och sjukvårdsorganisation som inrättas från 1 juli 2000 medfört att
förutsättningarna delvis förändrats. Ledningskontoret föreslår nämligen att administrationen av sjukresor förs över till tekniska nämnden men att budgetmedel tillförs
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Samtidigt förs även diskussion om konkurrensutsättning av olika verksamheter samt
sälj/köp förfarande av olika tjänster inom kommunen som också kan komma att förändra förutsättningarna för en gemensam organisation och budget.
Visby den 8 juni 2000-06-08
Ove Nyman

TORSTEN GISLESTAM
Ordf. i Kultur- och fritidsnämnden

INTERPELLATIONSSVAR
00-06-13

Ang konstnärlig utsmyckning av Almedalsbiblioteket.
Ledamoten Solveig Artsman har i en interpellation ställt följande frågor till mig
angående utsmyckning av Almedalsbiblioteket.
1.Anser kutlur och fritidsnämndens ordförande det är viktigt att gotländska offentliga
byggn-ader/lokaler har en gotländsk prägel?
2. Vid ja på fråga 1,på vilket sätt avser kultur- och fritidsnämndens ordförande
säkerställa att gotländska konstnärer bjuds in till att medverka i den konstnärliga
utsmyckningen av Almedalsbiblioteket?
Mitt svar är.
-Enligt mitt förmenande är det svårt att gen en entydig definition av vad som avses
med gotländsk prägel.Det kan innebära att man använder sig av gotländska
material,liksom att man till övervägande del använder tilldelade anslag för inköp av
konstnärer verksamma på Gotland och då inte enbart åretruntboende.
-Vad beträffar utsmyckningen av Almedalsbiblioteket har Statens Konstråd anslagit
500.000:-För uppdraget genomförande ansvarar en särskild arbetsgrupp.Enligt vad
som kommit till min kännedom avser Statens konstråd att självständigt göra inköp av
konstverk till Almedalsbiblioteket,men jag avser att genom kultur- och
fritidsnämnden och dess konst-Kommitté få till stånd en överläggning med
arbetsgruppen för att därigenom tillgodose även gotländska intressen.
Vidare har kultur och fritidsnämnden till kommunstyrelsen påtalat att 1%-regeln skall
tillämpas vad avser utsmyckningen av Almedalsbiblioteket.Kommunstyrelsen
beslutade dock att regeln inte skulle tillämpas fullt ut på grund av det statliga
anslaget.Detta kan medföra att kultur och fritidsnämnden ges mycket begränsade
möjligheter att inbjuda gotländska konstnärer att medverka i den konstnärliga
utsmyckningen av Almedals-biblioteket.
Hamra den 5 juni 2000-06-22
Torsten Gislestam (c)

