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Beslutande
Ledamöter
Inger Harlevi (m), ordförande
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Hans Klintbom (c),
(kl 14.23--17.40, §§ 94--111)
Lena Celion (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 Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Barbro Öncel (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Rut Åkerberg (kd)
Björn Fransson (mp)
Ann Enström (mp)
Carina Lindberg (v)
Carina Flodman-Andersson (v)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)

(kl 13.00-16.52, §§ 91--104)

Bengt Olsson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Barbro Ronsten (c)
Curt Broberg (c)
Arne Olsson (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
Eric Martell (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Börje Lundberg (c)
Solveig Artsman (m)
Per-Rune Högberg (s)
Karin Eriksson (s)
Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Mona Magnusson (s)
Bodil Rosengren (v)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Inger Samuelsson (c)
Eva Gahnström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Harriet Lihnell (mp)
Torgny Lihnell (mp)
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Tjänstgörande ersättare
Britt-Marie Klintström (c),
(för Per-Olof Jacobsson)
Pär Stenegärd (c), (kl 13.00-14.23,

Icke tjänstgörande ersättare
Lars-Erik Benneck (m)
Birgitta Eriksson (m)
Sonja Ilander (fp)
Göthe Malmros (m)
Hans-Åke Norrby (mp)
Nils-Arne Nygren (kd)
Curt Redner (s)

§§ 91--93, för Hans Klintbom)

Jörgen Strömberg (m),
(för Roy Hansson)
Daicy Larsson (s), (kl 16.52--17.40,
§§ 105--111, för Claes-Göran Nilsson)

Britt-Louise Hansson (c), (kl 13.00-16.35,
§§ 91--103, för Håkan Ahlsten)
Stefan Nypelius (c), (kl 16.35-17.40,
§§ 104--111, för Håkan Ahlsten)
Wera Svensson (s),
(för Anna-Stina Johansson)

Per-Erik And (s),
(för Eva Palmgren)

Leif Dahlby (s),
(för Maj-Britt Fallgren)

Fredrik Ahlkvist
(för Elias Özyurt-Eldenblom)

Pauli Eile (gp),
(för Odd Magnusson)

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

Karl-Henrik Fridblom (m),
(för Margareta Persson)

Jessica Cederblad (s),
(för Tommy Gardell)

Christer Mattsson (c),
(för Anna Andersson)

Mikael Carlsson (c),
(för Torsten Gislestam)
Lena Palmborg-Karlsson (s),
(för Björn Jansson)
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Ungdomsparlament 1998. Rapport

1999/0146-10
- (Kommunfullmäktige 1998 12 14, § 47)
- Ledningskontoret sammanställning av nämndernas rapporter (ej kommunstyrelsen) 1999 10 24
- Kommunstyrelsen 2000 03 23, § 80 och rapport 2000 03 10

Vid behandling av rapporten från det ”ungdomsparlament” som genomfördes
1998 gav kommunfullmäktige de kommunala nämnderna i uppdrag att göra en
genomgång av rapporten med avseende på den egna verksamheten. I samband
med delårsrapporteringen har sådana uppgifter inhämtats och sammanställts av
ledningskontoret. Kommunstyrelsen har lämnat egen rapport.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Nypelius (c), Christer Engelhardt (s), Björn
Fransson (mp), Eva Gahnström (c), Lars Thomsson (c), Jennie Andersson (v),
Sven Larsson (gp), Brittis Benzler (v), Jörgen Strömberg (m) och Klas Landahl (inbjuden deltagare i ungdomsparlamentet 1998).

K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Rapporterna läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Ventilationskontroll
KS 2000/0094-20
- Byggnadsnämnden 2000 02 02, § 26
- Konsult- och servicekontoret 2000 03 21
- Kommunstyrelsen 2000 04 11, § 120

Byggnadsnämnden har föreslagit att taxan för byggnadsnämndens verksamhet ska
ändras så, att avgift för registrering och registerhållning av ventilationskontroll
inte längre ska tas ut. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Bakgrunden är att regeringsrätten i två domar fastslagit att byggnadsnämnd inte
haft rätt att med stöd av plan- och bygglagen ta ut avgift för sin handläggning i
form av registrering och registerhantering vid funktionskontroll av
ventilationssystem.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

Taxan för byggnadsnämndens verksamhet ändras enligt byggnadsnämndens
förslag.

Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Slopat remisstvång för sjukgymnastbehandling
1999/01906-90
- Motion 1999 11 22
- Länsvårdnämnden 2000 01 31, § 90
- Gotlands södra vårdnämnd 2000 02 23, § 18
- Gotlands norra vårdnämnd 2000 02 21, § 22

- Visby vårdnämnd 2000 03 29, § 30
- Ledningskontoret 2000 03 07
- Kommunstyrelsen 2000 04 11, § 119

Inger Harlevi m.fl. (m) har i motion föreslagit att remisstvånget till sjukgymnastbehandling snarast ska tas bort.
Vårdnämnderna har antingen inte haft invändningar emot eller tillstyrkt motionen.
Kommunstyrelsen har föreslagit att remiss från läkare inte ska erfordras för sjukgymnastbehandling från 1 juli 2000 och att vårdnämnderna ska få i uppdrag att
utvärdera förändringen och till kommunstyrelsen redovisa konsekvenserna senast i
mars 2001.
Anföranden:
Anföranden hölls av Björn Fransson (mp), Carina Lindberg (v), Åke Svensson (s),
Bodil Rosengren (v), Torgny Lihnell (mp) och Lars Thomsson (c). Anföranden
hölls också av Lilian Virgin (s) och Claes-Göran Nilsson (s) som tillstyrkte
Christer Engelhardts (s) yrkanden.

Yrkanden:
•

Christer Engelhardt (s) avstyrkte förslaget och yrkade i första hand att
utredningen om rehabiliteringsverksamhetens framtida organisation skulle få i
uppdrag att lämna förslag på eventuella förändringar av remisstvång. I andra
hand yrkade han, med instämmande av Lena Celion (m), att erfarenheterna
skulle redovisas till kommunstyrelsen efter ett år.

P r o p o s i t i o n och o m r ö s t n i n g :
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Christer
Engelhardts förstahandsyrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens
förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände
följande proposition: JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Christer
Engelhardts yrkande. 48 ledamöter röstade Ja. 23 ledamöter röstade Nej. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade
således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag .
Ordföranden ställde därefter proposition på Christer Engelhardts och Lena Celions
yrkande och förklarade sig anse att kommunfullmäktige bifallit det.
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
• Fr.o.m. 1 juli 2000 erfordras inte remiss från läkare för behandling hos
sjukgymnast.
• Effekter och konsekvenser ska – genom den blivande hälso- och sjukvårdsnämndens försorg – redovisas till kommunstyrelsen efter ett år.
Reservation.
Claes-Göran Nilsson (s) reserverade sig mot beslutet.
Expedieras:
Länsvårdnämnden (Hälso- och sjukvårdsnämnden) för åtgärd
Gotlands södra vårdnämnd
Gotlands norra vårdnämnd
Visby vårdnämnd
Kommunstyrelsen: Ledningskontoret/VOS-enheten
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Utveckling av handikapp(tillgänglighets)guider
1999/01158-83
- Motion 1999 06 14
- Ledningskontoret 2000 02 25
- Kommunstyrelsen 2000-03-23, § 78

Per-Olof Jacobsson (c) m.fl. har i motion hemställt att kommunstyrelsen ska få i
uppdrag att i samverkan med kommunala handikapprådet undersöka möjligheten
att snarast införa s.k. handikappguider.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget. Av ledningskontorets utlåtande framgår
att den Tillgänglighetsguide som finns i Gotlands kommun är från 1986 och att
den nu håller på att revideras.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lena Celion (m), Barbro Öncel (fp), Åke Svensson (s) och
Torgny Lihnell (mp).
Yrkande:
•

Solveig Artsman (m) yrkade att samverkan även skulle ske med företagarorganisationerna

Proposition:
Ordförande ställde proposition på Solveig Artsmans yrkande och förklarade sig
anse att kommunfullmäktige bifallit det.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

Kommunstyrelsen (ledningskontoret) får i uppdrag att revidera handikappguiden i samverkan med vårdnämnderna, handikapporganisationerna,
Gotlands Turistförening och företagsorganisationerna.

Expedieras:
Kommunstyrelsen: Ledningskontoret/VOS-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Förslag att linser för starropererade ska omfattas av
högkostnadsskyddet
1999/1675-90
- Motion 1999 10 10
- Länsvårdnämnden 2000 01 31, § 78
- Kommunstyrelsen 2000 03 23, § 92

Per-Olof Jacobsson (c) har i motion föreslagit att kostnaden för viss vård och
service för personer som opererats för starr ska ingå i högkostnadsskyddet. Det
gäller ett tiotal personer som under 1970-talet opererades med en metod som
innebar att de måste använda kontaktlinser, som till för ca fem år sedan
tillhandahölls kostnadsfritt.
Länsvårdnämnden har föreslagit att motionen ska avslås med hänvisning till bl.a.
de prejudicerande effekterna. Nämnden har också redogjort för innebörden i
ändringarna i hjälpmedelsförteckningen och de andra möjligheter som den
aktuella personkretsen har, om de inte vill använda linser. Kommunstyrelsen har
också avstyrkt motionen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Gösta Hult (c) och Barbro Ronsten (c) som båda tilstyrkte
motionen. Åke Svensson (s) och Lena Celion (m) tillstyrkte kommunstyrelsens
förslag.
Proposition:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och förklarade sig
anse att det bifallits.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen avslås.
Reservation:
Mot beslutet reserverade sig Gösta Hult (c) och Barbro Ronsten (c).
Expedieras:
Länsvårdnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Höjning av fartgränsen kvälls- och nattetid
1999/01905-51
- Motion 1999 11 22
- Tekniska nämnden 2000 02 23, § 33
- Kommunstyrelsen 2000-04-11, § 117

Arne Ohlsson (c) har i motion yrkat att kommunen i samråd med Vägverket ska
undersöka möjligheterna att höja fartgränsen kvälls- och nattetid på vägsträckor
där hastigheten är nedsatt på grund av "koncentrerad dagverksamhet".
Tekniska nämnden har i yttrande konstaterat att den aspekten alltid bevakas vid
beslut om begränsningar i tillåten högsta hastighet.
Anföranden:
Anföranden hölls av Arne Ohlsson (c), Wera Svensson (s), Christer
Engelhardt (s), Ove Nyman (m), Björn Fransson (mp) och Hans Klintbom (c).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

Motionen bifalls på så sätt att intentionerna beaktas vid kommande prövningar
av hastighetsbegränsningar.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Utökning av lokaltrafiken i Visby
1999/01677-53
- Motion 1999 10 11
- Tekniska nämnden 2000 02 23, § 37
- Kommunstyrelsen 2000 04 11, § 118

Staffan Bergwall (m) har i motion hemställt att möjligheterna att snarast utöka
lokaltrafiken i Visby med dagliga turer till Skarphällsområdet ska undersökas.
Tekniska nämnden har i yttrande redogjort för den översyn av linjesträckningar i
tätortstrafiken i Visby som pågår. Mot bakgrund av de senaste årens ökade
lokalisering av olika verksamheter till Skarphällsområdet, bör området tas med i
översynen av linjesträckningar. En eventuell utökning av trafik i
Skarphällsområdet kan inte finansieras inom nuvarande budget utan skulle ske
antingen genom utökad budget eller minskad trafik inom andra områden i Visby.
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 på så sätt att de nya förutsättningarna på Skarphällsområdet
vägs in i pågående översyn av tätortstrafiken i Visby.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Borttagande av vägbulor i Hemse
1999/2028-31
- Motion 1999 12 13
- Tekniska nämnden 2000 01 26
- Kommunstyrelsen 2000 03 23, § 93

Per-Olof Jacobsson (c) har i motion föreslagit att förhandlingar snarast ska upptas
med Vägverket i syfte att utvärdera effekterna av vägbulorna i Hemse för
trafikanter och miljö och att eventuella åtgärder därefter vidtas.
Tekniska nämnden anser att syftet med motionen är tillgodosett med den enkät
som Vägverket har sänt till de boende i Hemse. Resultat och utvärdering av
enkäten kommer att redovisas under vintern/våren 2000.
Anföranden:
Anföranden hölls av Gösta Hult (c), Bror Lindahl (fp), Arne Ohlsson (c),
Ove Nyman (m), Christina Eriksson (m), Eric Martell (s) och Jörgen
Strömberg (m).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

Motionärens förslag har tillgodosetts genom att Vägverket låtit utvärdera
frågan genom en enkät. Motionen bifalls på så sätt att tekniska nämnden får i
uppdrag att bevaka resultatet av enkäten.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fyllnadsval. Tekniska nämnden. Ersättare
- Steffan Johanssons avsägelse 2000 02 19

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare i tekniska nämnden efter
Steffan Johansson (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
• Till ny ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2002 års utgång utses:
Helena Emilsson (kd), Östra Hansegatan 21, 621 45 Visby.
att vid förhinder för Jan Wiklund inträda i ordningen efter Ingvar Ronström.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Helena Emilsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Interpellation. Massage för cancerpatienter
Dnr KS2000/0186 90

Länsvårdnämndens ordförande Lena Celion (m) besvarade interpellation av Curt
Broberg (c) om viss typ av massage (lymfdränage) för cancerpatienter. Curt
Broberg (c) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 03 13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 101
Interpellation. Provförpackningar av läkemedel
Dnr KS2000/0190 90

Länsvårdnämndens ordförande Lena Celion (m) besvarade interpellation av Lilian
Edwards (m) om möjligheten att förskriva läkemedel i mindre förpackningar.
Lilian Edwards (m) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 03 13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 102
Interpellation. Resurser till elever med särskilda behov
Dnr KS2000/0280 10

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade
interpellation av Bodil Rosengren (v) om och hur elever med särskilda behov i
skolan får tillgång till de resurser de behöver. Bodil Rosengren (v) tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Eric
Martell (s), Lena Celion (m) och Lars Thomsson (c).
Interpellation 2000 04 17

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 103
Interpellation. Nöjesevenemang
Dnr KS2000/0281-26

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Björn Fransson (mp) om vilka markområden som planeras avsättas för att stora
nöjesevenemang ska kunna genomföras på andra ställen än "A7-fältet".
Björn Fransson (mp) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anförande hölls också av Gösta Hult (c).
Interpellation 2000 04 17

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Interpellation. Skriftliga omdömen
Dnr KS2000/0277-60

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade
interpellation av Lilian Edwards (m) om hur föräldrar med elever i högstadiet och
gymnasium informeras om rätten till skriftliga omdömen. Lilian Edwards (m)
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också
av Åke Svensson (s), Inger Harlevi (m), Brittis Benzler (v), Ove Nyman (m) och
Jörgen Strömberg (m).
Interpellation 2000 04 17

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 105
Interpellation. Jourorganisation
Dnr KS2000/0278-00

Länsvårdnämndens ordförande Lena Celion (m) besvarade interpellation av Åke
Svensson (s) om förberedelserna m.m. för att genomföra den för primärvården och
lasarettet förändrade jourorganisationen. Åke Svensson (s) tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Bror Lindahl (fp),
Eric Martell (s), Carina Lindberg (v). Karl-Henrik Fridblom (m) och Torgny
Lihnell (mp)
Interpellation 2000 04 17

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 106
Interpellation. Förebyggande av barnolycksfall
Dnr KS2000/0279-62

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade
interpellation av Carina Flodman-Andersson (v) om rapportering av barnolycksfall
till barn- och ungdomsnämnden och arbetet med att förebygga olyckor. Carina
Flodman-Andersson (v) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 04 17

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Enkla frågor
•

Karl-Henrik Fridblom (m) fick tillstånd att ställa en enkel fråga om och när en
miljöstation kommer att inrättas i Visby-området. Frågan besvarades av
tekniska nämndens ordförande Ove Nyman (m).

•

Inger Harlevi (m) fick tillstånd att ställa en enkel fråga om kontrollen av den
mat som säljs från ambulerande stånd. Frågan besvarades av miljö- och
hälsoskyddsnämndens ordförande Gösta Hult (c).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000 05 22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 108
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

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

KS 2000/0367
2000 05 22

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000 05 22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 109
Interpellationer; nya
•

Barbro Ronsten (c) fick tillstånd att till länsvårdnämndens ordförande Lena
Celion (m) ställa interpellation om personligt ombud inom psykiatrin.
(Dnr KS 2000/0368 93)

•

Solveig Artsman (m) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens
ordförande Torsten Gislestam (c) ställa interpellation om konstnärlig
utsmyckning av Almedalsbiblioteket. (Dnr KS 2000/0369 78).

•

•

Inger Samuelsson (c) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om kurser för komplettering
av betyg. (Dnr KS 2000/0300 60).
Solveig Artsman (m) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om antalet elever i särskolan
på Gotland. (Dnr KS 2000/0371 63).

•

•

Brittis Benzler (v) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Ove
Nyman (m) ställa interpellation om försöksverksamheten med samordning av
samhällsbetalda resor. (Dnr KS 2000/0372 53).
Jennie Andersson (v) fick tillstånd att till Gotlands södra vårdnämnds
ordförande Bror Lindahl (fp) ställa interpellation om effektmålet för minskad
alkoholkonsumtion bland ungdomar. (Dnr KS 2000/0373 86).

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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PROTOKOLL
2000 05 22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 110
Information
Till handlingarna lades

• Förvaltningsberättelse för Gotlands kommuns samförvaltade stiftelser 1999 och
förvaltningsberättelse för stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem 1999.
• Information om att regeringen (efter överklagande) har upphävt
kommunfullmäktiges beslut (1998 10 12, § 159) att anta detaljplan för
Säckgärdsbaden 1, 2 och 3 m.fl. i Visby.
• Information om att kommunfullmäktiges beslut den 13 mars (§ 32) om ny
renhållningstaxa har överklagats.
Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom informerade om regionala
utvecklingsenhetens arbete med omställningsarbete med anledning av
försvarsbeslutet och situationen när det gällde företagsetableringar.
Internationelle sekreteraren Robert Hall, regionala utvecklingsenheten,
informerade om Gotlands kommuns medverkan vid Sverige-dagarna i Hamburg 812 juni.
Kommunfullmäktiges ordförande Inger Harlevi framförde det personliga tack som
Michael Bouteiller framfört till Gotlands kommun när han frånträdde uppdraget
som borgmästare i Lübeck.

Kf § 111
Information IT
Före sammanträdet (kl. 10 – 12) presenterade ledningskontoret en rad praktiska
IT-tillämpningar inom Gotlands kommun. Utvecklingschefen vid
ledningskontoret, Håkan Wibom, inledde. IT-strategen vid Visby lasarett, Hans
Forsslund, svarade för området ”Modem – ISDN – bredband;
sjukvårdstillämpning”. IT-utvecklaren vid barn- och utbildningsförvaltningen,
Annika Landin, redogjorde för satsningarna inom skolan och barnomsorgen ”GottIT-land”. IT-GIS specialisten vid länsstyrelsen, Tina Pahlén, informerade om GIS
– geografiskt informationssystem och dess tillämpningsområden. Webbmästaren
Peter Sandström vid ledningskontoret informerade om kommunen intranät. Efter
informationen gavs möjlighet att ställa frågor.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

119

PROTOKOLL
2000 05 22

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning 1 § 93
Ärende: Motion. Slopat remisstvång för sjukgymnastbehandling
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag bifalls
NEJ: Christer Engelhardts yrkande bifalls

Följande röstade ja:
Pär Stenegärd (c)
Lena Celion (m)
Jörgen Strömberg (m)
Lars Thomsson (c)
Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c)
Staffan Bergwall (m)
Ove Nyman (m)
Barbro Ronsten (c)
Curt Broberg (c)
Arne Olsson (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
Mikael Carlsson (c)
Christer Mattsson (c)
Börje Lundberg (c)
Karl-Henrik Fridblom (m)
Solveig Artsman (m)
Britt-Louise Hansson (c)
Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Bodil Rosengren (v)
Inger Samuelsson (c)
Eva Gahnström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Harriet Lihnell (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Fredrik Ahlkvist (v)
Barbro Öncel (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Pauli Eile (gp)
Rut Åkerberg (kd)
Björn Fransson (mp)
Ann Enström (mp)

Carina Lindberg (v)
Carina Flodman-Andersson (v)
Jennie Andersson (v)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)
Britt-Marie Klintström (c)
Inger Harlevi (m), ordförande

Följande röstade nej:
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
Bengt Olsson (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Eric Martell (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Jessica Cederblad (s)
Per-Rune Högberg (s)
Per-Erik And (s)
Karin Eriksson (s)
Leif Dahlby (s)
Wera Svensson (s)
Mona Magnusson (s)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
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INTERPELLATIONSSVAR
2000-05-22

Interpellationssvar om massagebehandling för cancerpatienter
Ledamoten Curt Broberg, c, har till mig riktat tre frågor om massagebehandling
för cancerpatienter, s k lymfdränage.
Svar på fråga 1:
Under våren har två sjukgymnaster, en på Lasarettet och en på norra Gotland blivit
klara med sin utbildning till Lymfterapeuter. I dagsläget finns ingen planering på
ytterligare en som ursprungligen planerats. På södra Gotland finns ingen möjlig
sjukgymnast p g a att bl a andra utbildningar pågår.
I dagsläget finns på Gotland 3 Lymfterapeuter som är, sjukgymnaster alt. arbetsterapeut och 2 som är undersköterskor. De som är undersköterskor har idag andra
anställningar inom kommunen, men en av dem hjälper till med vissa lymfpatienter
i Slite.
Svar på fråga 2:
Planeringen är också att det ska bli en bättre samordning av insatserna över ön. Bl a
tänker vi oss att Lasarettets sjukgymnast skulle kunna åka ut till Hemse VC och ha
mottagning där, ca 1 g/vecka eftersom inte Hemse har en egen lymfterapeut. Det är
en avvägning att ha tillräckligt många Lymfterapeuter för att inte verksamheten ska
bli för sårbar men att det också krävs en viss mängd patienter för att upprätthålla
kompetens.
En arbetsgrupp bestående av tre lymfterapeuter, rehabchefer och en läkare träffades under april månad för att diskutera vidare kring organisationen.
Lymfterapeuterna bildar nu tillsammans med läkaren en arbetsgrupp för att diskutera vidare hur de lägger upp arbetet
-

diskutera hur och när information ska ges.
formulera vårdprogram
ha en diskussion med kirurgkliniken om rutiner
man planerar att ha en lymfskola för att kunna ge en större mängd patienter
information.

En grov plan har tagits fram på hur mycket tid som respektive lymfterapeut ska
använda av sin totala arbetstid till lymfbehandling. Dr. Inge Bäckström kommer
att kunna vara till hjälp vid prioriteringar och vid mindre frågeställningar, ca 2
timmar/månad.
Möjligheten att patienter någon gång/vecka ska kunna få behandling i Hemse som
vi tidigare har sagt. Svårt att göra det oftare med hänsyn till övriga arbetsuppgifter.
Chefen för rehabiliteringsenheten kommer att ta kontakt med patientföreningens
ordförande Rut Remahl och informera om det pågående arbetet.
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Svar på fråga 3:
För några år sedan utbildade Rehabenheten Lasarettet en sjukgymnast till Lymfterapeut. Verksamheten byggdes upp med utgångspunkt från Lasarettet. Inneliggande men också polikliniska patienter fick behandling. Arbetet motsvarade ca
0.50 % tjänst. Patienternas behov av hjälp var stort och att det också fanns ett
önskemål att finnas närmare patienterna. När sedan den aktuella sjukgymnasten
skulle gå i pension hösten 1999 och vi skulle planera för framtiden diskuterades
det mellan rehabcheferna på ön att man skulle utbilda fler lymfterapeuter, en ny i
stan, en på södra Gotland och en på Norr. Planerna var att åtminstone 2 stycken
skulle ha gått hösten 1999. Av olika skäl blev det inte så.
Under jan-sept 1999 fick 15 patienter totalt 105 behandlingar på Lasarettet.

Lena Celion
kommunalråd/länsvårdnämndens ordf
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INTERPELLATIONSSVAR
2000-05-22

Interpellation angående provförpackningar av läkemedel
Lilian Edwards (m) har i interpellation 2000-03-30 frågat:
Är detta med provförpackningar av läkemedel något som också kan prövas
i större omfattning i vår kommun som ett sätt att få ner läkemedelskostnaderna och
förhindra förstöring av ovanvända läkemedel?
I interpellationen hänvisas till ett projekt i Enköping där förskrivarna ordinerar fler provförpackningar än tidigare. Vid utvärderingen har man konstaterat att såväl patienter som
landstinget sparat pengar genom mindre kassation. När det visar sig att ordinerad läkemedelsbehandling fungerar väl övergår man till läkemedel i ordinär förpackningsstorlek.

Mitt svar:
Ordföranden i läkemedelskommittén har meddelat mej att provförpackningar används i stor utsträckning på Gotland och kommittén har sedan många år till- baka
uppmanat förskrivarna att vid nyinsättning av läkemedel, alltså när man för första
gången förskriver ett preparat till en patient, rutinmässigt använda provför- packning. Denna uppmaning finns t ex i förteckningen över rekommenderade läkemedel – den s k läkemedelslistan.
Självklart är det så att både patient och sjukvårdshuvudman sparar pengar på att
provförpackningar används då ett preparat förskrivs första gången till en patient.
Problemet är att långt ifrån alla läkemedel finns i små provförpackningar. Apotekspersonal får enligt gällande bestämmelser inte bryta en större förpackning för
att lämna ut en mindre mängd medicin på prov. Detta problem diskuterades förra
månaden vid ett möte mellan ordförandena i landets läkemedelskommittéer och
man beslöt tillskriva statsmakterna med begäran om lagändring.
Vi politiker bör i olika sammanhang försöka påverka såväl läkemedelsindustrin
som statsmakterna att förbättra möjligheterna att använda provförpackningar.

Lena Celion
kommunalråd
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INTERPELLATIONSSVAR
2000-05-22

Interpellation ang fördelningen av resurser till elever med särskilda behov i
skolan
Ledamoten Bodil Rosengren (v) har i en interpellation ställt följande frågor:
1. Vilka åtgärder planerar du ta för att elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd i
form av extra resurser de behöver?
2. Avser du ta några initiativ så att resurser kan styras till mer resurskrävande rektorsområden?
3. Vilka möjligheter finns för vårdnadshavare att överklaga ett negativt beslut från
skolan när ett behov av särskilt stöd för eleven faktiskt föreligger?
4. Hur informeras vårdnadshavaren om möjligheten att överklaga?
Mitt svar:
1. En utredning ang barn och elever i behov av särskilt stöd pågår nu inom förvaltningen och skall slutligt redovisas i oktober. Syftet är bl a att se över hur vi på effektivaste sätt kan nyttja de resurser som är avsatta för dessa barn och elever.
BUN har också inför budgetarbetet 2001 påtalat behovet av en höjning av elevbidraget inom grundskolan samt begärt ytterligare resurser för s.k. heldagsskola.
Att antalet barn i behov av särskilt stöd har ökat har också påtalats i samband med
överlämning av kvartalsrapport 1 samt i avstämningsmöten ang ekonomin med
kommunledningen.
2. I samband med redovisning av bokslutet 1999 gavs förvaltningen i uppdrag att
kartlägga frekvenser och ev olikheter när det gäller förekomsten av barn och
elever i behov av särskilt stöd. I samband med fördelning av resurser samt åtgärder för att klara årets budget har vissa speciella hänsyn tagits till 2 områden
inom Visbydistriktet.
Resurser fördelas idag per elev till barn- och utbildningsdistrikten. Där fördelas
sedan, efter behov, vidare till rektorsområdena utifrån de verksamhetsansvarigas
kunskap om sina respektive områden.
3. Beslut som rektor ”tagit i tjänsten” kan ej överklagas ( 8 kap 2§ grundskole-förordningen). Om rektor beslutat på delegation av styrelsen kan överklagan ske enligt kommunallagen / förvaltningslagen. Då skall alltid besvärshänvisning finnas
med vid meddelande av beslutet. Vårdnadshavare kan vidare göra en anmälan till
Skolverket om man är missnöjd med hur kommunen fullföljer sina åtaganden.
4. Eftersom rektor i de flesta fall fattar beslut ”i tjänsten” och de ej kan överklagas
finns där ingen informationsskyldighet för rektor.
Eva Nypelius
Ordförande BUN
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INTERPELLATIONSSVAR
2000-05-22

Interpellationssvar om stora nöjesevenemang
Ledamoten Björn Fransson (mp) har i en interpellation ställt följande fråga om
stora nöjesarrangemang:
”Vilka planer finns det för att ställa annan lämplig mark till förfogande för stora
musik-, konsert-, utställnings-, marknads- och andra arrangemang?”
Svar:
Jag vill börja med att konstatera att ”gamla A7-fältet” är mycket stort, så även om
vi nu har påbörjat en byggnation inom kasernområdet i närheten av det område,
som på senare år har använts för ett antal stora arrangemang så kommer det att ta
många år innan övningsfältet öster om Allégatan har blivit bebyggt. Jag tror att
vissa arrangemang kan förläggas till detta område.
Ett annat alternativ är Rävhagen som ligger på 20 minuters promenadavstånd från
Östercentrum. Jag kan också tänka mig att diskutera med våra militära företrädare
om möjlighet finns att förlägga vissa arrangemang till lämpliga delar av Visborgsslätt.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande
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INTERPELLATIONSSVAR
2000-05-22

Interpellation om Information ang skriftliga omdömen
Ledamoten Lilian Edwards (m) har i en interpellation ställt fråga ang hur föräldrarna med elever i de gotländska skolorna informeras om rätten att erhålla
skriftliga omdömen om sina barn?
Mitt svar:
I dagsläget är det endast ett fåtal rektorer som rutinmässigt informerar föräldrarna om denna möjlighet. Efterfrågan från föräldrarna är i det närmaste obefintlig - vilket givetvis kan bero på att man inte känner till att möjligheten
finns.
En första information har nu givits till samtliga rektorer om detta och förslag
skall arbetas fram för hur detta med information till föräldrarna skall hanteras
rutinmässigt inom skolan på Gotland.
Idag jobbar man aktivt inom skolorna med utvecklingssamtal där lärarna
träffar elever och föräldrar (gymnasiet oftast endast elever och lärare) för att
följa upp och utvärdera hur skolarbetet går, vilka områden som går bra och
vad man behöver jobba vidare med utifrån varje elevs egna förutsättningar.

Eva Nypelius
Ordförande BUN
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INTERPELLATION
2000-05-22

Interpellation angående jourorganisation
Ledamoten Åke Svensson (s) har till mig riktat en interpellation om förändrad
jourtjänst.
Mitt svar:
Fråga 1
På uppdrag av vårdförvaltningscheferna och sjukhusdirektören arbetade en
jourgrupp under sommaren och hösten 1999 med att finna ett gemensamt förslag
till förändrad jourorganisation. Bakgrunden till uppdraget var primärvårdens
bedömning att man av bemanningsskäl och kostnadsskäl inte längre hade
möjlighet att ha två jourlinjer, en i Visby och en i Hemse. "Jourgruppen" bestod av
representanter från lasarett och primärvård: verksamhetschef Sven-Erik Bohrn,
akutcentrum, Erik Hoffstedt, chef akutmottagningen, Visby lasarett, Ingrid
Karlsson, avdelningschef akut- mottagningen, Visby lasarett, Andrea Widén,
chefläkare primärvården och Ann-Christin Olsson, primärvårdschef. Under
gruppens arbete informerades vid minst två tillfällen om gruppens pågående
uppdrag: en gång i september då samtliga lasarettets och primärvårdens läkare var
inbjudna till ett möte angående samordning mellan primärvård och lasarett samt i
slutet av oktober vid möte klinikledningar - sjukhusledning - primärvårdsledning.
Jourgruppen framlade sitt förslag den 6 november 1999, förslaget över- lämnades
den 10 december 1999 till lasarettets verksamhetschefer med utförliga
instruktioner att lägga fram förslaget till berörda parter via klinikernas samverkansgrupper för diskussion och återgivande av synpunkter. Primärvårdschef
Ann-Christin Olsson medverkade vid denna ledningsgrupp.
Prelimärt startdatum för den förändrade jourorganisationen var den 1 mars 2000.
Vårdförvaltningscheferna från Visby vårdförvaltning och Gotlands södra
vårdförvaltning önskade ett startdatum 1 januari 2000, men detta avböjdes av tf
sjukhusdirektören för att jourförslaget skulle kunna bli föremål för en
genomgående diskussion och belysning.
Förslaget passerade samverkan i de tre vårdförvaltningarna samt en MBL-förhandling begärd från en vårdcentral, rörande lokalisationen av den förstärkta
distriktsläkarjouren dagtid helgdagar. På lasarettets behandlades ärendet i
samverkan på kirurgkliniken i slutet av december, övriga kliniker under januari februari - mars.
I efterhand kan konstateras att informationen via samverkan och klinikledning inte
nådde ut till berörda läkargruppen i någon större utsträckning förrän i slutet av
januari och månadsskiftet januari/februari. Trots att förslaget innehöll flera för
lasarettet positiva förändringar: förstärkt primärvårdsjour lördagar, söndagar och
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helgdagar på lasarettet, uppfattades belastningen av ytterligare tre "teoretiska"
primärvårdsfall på lasarettets akutmottagningen kvällstid som en oacceptabel
ökning av jourbördan.
Vid det möte som sjukhusledningen hade med representanter från Gotlands Yngre
Läkares förening, kirurgkliniken och medicinkliniken med flera klinikers läkare,
framkom att jourfrågan aktualiserat ett utbrett missnöje med arbetssituationen och
inte minst de yngre läkarnas arbetssituation på lasarettet.
Information till berörd personal på akutmottagningen och den s k MIKA samt
berörd personal i primärvården gavs vid arbetsplatsträffar och studiebesök på
akutmottagningen vid flera tillfällen med bland andra verksamhetschef Sven-Erik
Bohrn, akutcentrum, doktor Erik Hoffstedt, chef akutmottagningen, avdelningschef Ingrid Karlsson, akutmottagningen, planeringschef Inger Norrby
från lasarettet, chefsläkare Andrea Widén och primärvårdschef Ann-Christin
Olsson. Vid dessa möten överbryggades flera praktiska svårigheter och i dessa
arbetsgrupper fanns en positiv grundinställning till den förändrade jourorganisationen.
På förslag av lasarettsförvaltningen beslöt länsvårdnämnden i slutet av mars
senarelägga lasarettets engagemang i den förändrade jourorganisationen till den 1
oktober 2000, primärvården har genomfört förändringen i jourförslaget.
Fråga 2
Frågan har tidigare under åren varit uppe för diskussion i olika omgångar. Underlaget har varit den dåliga bemanningen i primärvården med en stor belastning
på dess läkare samt det kärva ekonomiska läget. Ett omfattande utredningsunderlag, samverkansprotokoll mm har tillställts politiker i vårdnämnderna under
beslutsprocessen. Dessutom har frågan behandlats vid flera för vårdnämnderna
gemensamma arbetsutskott.
Fråga 3
Invånare från södra Gotland får längre resväg då man nu måste resa till Visby för
att söka akut nätter och helger. Situationen blir densamma som den norra Gotland
haft under flera år.
Fråga 4
Primärvården har enligt uppgift framgångsrikt genomfört åtgärderna i jourförslaget. På lasarettet har diskussion om joursituationen blivit föremål för diskussion
bland annat i en s k visionsgrupp inom läkarkollektivet. I arbetet med den
förändrade inre organisationen i den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen finns
en arbetsgrupp med uppdrag att förbereda genomförandet av jourförslaget fullt ut,
d v s även engagerande lasarettet per den 1 oktober 2000, samt att titta långsiktigt
på hur jouren på Gotland skall organiseras. Efter 1 juli 2000 övertar hälso- och
sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson fullt ut ansvaret för alla dessa
arbetsgrupper inklusive jourgruppen.

Lena Celion
länsvårdnämndens ordf
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INTERPELLATIONSSVAR
2000-05-22

Interpellation om Förebyggande av barnolycksfall
Ledamoten Carina Flodman-Andersson (v) har i en interpellation ställt frågor
ang. förebyggande av barnolycksfall.
Mitt svar:
Under 1999 har Barn- och utbildningsförvaltningen och skolhälsovården tagit
fram en modell för systematisk rapportering av skador och tillbud bland barn och
skolelever som underlag för det förebyggande arbetet. Detta är ett utvecklingsarbete, som bedrivits och fortfarande bedrivs i samarbete med SAMU ( Stiftelsen
samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet i Uppsala), en institution som bedriver
praktiskt tillämpbar forskning inom arbetsmiljö området. En viktig utgångspunkt
har varit, att det löpande registrerings och åtgärdsarbetet, för att bli långsiktigt effektivt måste inordnas i det systematiska kvalitetsarbetet i skolan, förskolan och
inom centrala förvaltningen.
From den 1/1 2000 gäller enligt beslut i BUN resultatmålet: Successiv minskning
av personskadorna bland barn och elever i kommunens förskoleverksamhet och
skolor. Rektorer och förskolechefer skall se till att skador och skadetillbud effektivt fångas upp, rapporteras och åtgärdas på ett systematiskt sätt. Information om
dessa rutiner har bl a skett vid arbetsplatsträffar, i BUF-Nytt och rektorsmeddelanden.
Alla händelser och tillbud skall rapporteras och det är den som är närmast händelsen som ansvarar för dokumentation av det inträffade på en speciellt framtagen
blankett. Samtliga rapporter registreras i en gemensam databas.
Till BUN inrapporterade skador och tillbud kommer att sammanställas halvårsvis.
En årlig rapport med översikter och analyser kommer att redovisas i BUN, förvaltningens samverkansgrupper och för personal, barn/elever och föräldrar ute i
verksamheten, som underlag för det löpande lokala utvecklingsarbetet.
Uppföljningsrutinerna skall också syfta till att följa upp resultatmålet för BUN
samt påvisa hinder för måluppfyllnad, som kräver övergripande insatser eller
samordning av insatser med andra förvaltningars eller myndigheters verksamhet.
År 2000 är första året och rutinerna skall därefter utvärderas.

Eva Nypelius
Ordförande BUN
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