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Information om regionala utvecklingsenhetens arbete
Kommundirektör Johan Träff redogjorde kortfattat för den pågående försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning. Chefen för regionala
utvecklingsenheten, Ulf Johansson, informerade om enheten och de aktiviteter
som där pågick. Han redogjorde bl.a. för den organisation som upprättats för
omställningsarbetet inför omstruktureringen av försvaret. Kommunfullmäktiges
ledamöter fick vid sammanträdet första numret av den tidning med löpande
information om det regionala utvecklingsarbetet m.m. som nu färdigställts och
skulle skickas till samtliga hushåll. Kommunfullmäktiges ordförande meddelade
att information om arbetet vid regionala utvecklingsenheten i fortsättningen skulle
lämnas fortlöpande vid kommunfullmäktiges sammanträden med tanke på den roll
och det ansvar som Gotlands kommun har för den regionala utvecklingen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Årsredovisning; allmänhetens frågestund m.m.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning har allmänheten rätt att ställa frågor vid
det sammanträde, då årsredovisningen behandlas. Ordföranden hade i annons
informerat allmänheten om att frågestunden ägde rum vid dagens sammanträde.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen hade hållits tillgängliga.
En fråga ställdes om gymnasieelever med medhavd matsäck kunde äta den i
matsalen. Ett antal skriftliga frågor besvarades.
Till sammanträdet hade konsult- och servicekontoret ordnat en utställning om
kommunens ekonomi och verksamhet. I anslutning till den fick allmänheten också
ställa frågor till kommunalråden, ekonomidirektören och hans medarbetare.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Årsredovisning 1999. Revisionsberättelse
- Årsredovisning 1999, 2000 04
- Kommunstyrelsen 2000 03 23, § 96
- Revisionsberättelse 2000 04 06 (dnr KS2000/0261-00)
- Kommunfullmäktiges sekretariat 2000 04 07
- Kommunstyrelsen förklaring 2000 04 11
- Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige med uppdrag i nämnder 1999

Kommunstyrelsen har upprättat årsredovisning och överlämnat den till kommunfullmäktige. Revisorerna har avgivit berättelse över granskningen av
verksamheten 1999.
Koncernredovisning

Koncernredovisningen utgör ett sammandrag av kommunens och dotterbolagens
balans- och resultaträkningar. Det ekonomiska resultatet för koncernen 1999 blev
ett underskott på 53,6 mkr. (I koncernredovisningen ingår Gotlands kommun,
AB GotlandsHem, Gotlands Industrihus AB, Gotlands Energiverk AB, Gotlands Stuveri AB, Stiftelsen Gotlandsmusiken och Kulturhuset Borgen ekonomisk
förening).
Gotlands kommun

För 1999 redovisades ett underskott på 59 mkr. Nämndernas verksamhet visade
sammantaget ett underskott på 74 mkr i förhållande till budget. De största underskotten uppvisade barn- och utbildningsnämnden (16 mkr) och vårdnämnderna
(64 mkr).
Anm: Nämndernas egna verksamhetsberättelser ingår under avsnittet
”Kommunens förvaltningar”.
Revisionsberättelse. Ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning.

Revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet men riktat anmärkning mot kommunstyrelsen, för att den inte på ett tillräckligt tydligt sätt fullgjort sin uppgift "att leda och
ha tillsyn över all verksamhet i kommunen". Kommunstyrelsen har lämnat
förklaring.
Ordföranden i revisionen, Claes-Göran Nilsson (s), föredrog revisorernas
berättelse.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Anföranden:
Ett kort inledande anförande hölls av kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c). Anföranden hölls av Jan Lundgren (s), Carina Lindberg (v),
Björn Fransson (mp), Pauli Eile (gp), Hans Klintbom (c), Jennie Andersson (v),
Åke Svensson (s), Nils Ronquist (kd), Wera Svensson (s), Eric Martell (s),
Torgny Lihnell (mp), Elias Özyurt-Eldenblom (v) och Björn Jansson (s).
Proposition:
Ordföranden ställde för varje nämnd och styrelse proposition på frågan om
ansvarsfrihet beviljades.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Styrelser och nämnder beviljas ansvarsfrihet för 1999 års förvaltning.
• Årsredovisningen för Gotlands kommun godkänns.
Kommunfullmäktige antecknar, att de ledamöter som tillika är ledamöter och
ersättare i nämnder och styrelser inte deltagit i behandlingen av frågan om
ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom angår. (En särskild förteckning med
uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag 1999 har utarbetats).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Sotningstaxa
KS 2000/0228-17
- Räddningstjänsten 2000 03 03
- Kommunstyrelsen 2000 03 23, § 98

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till sotningstaxa för antagande. Taxan ska
gälla fr.o.m. 1 maj 2000 t.o.m. 31 december 2002.
Förslaget innebär att grundbeloppet för sotningstaxan höjs med 8,2%, att inställelseavgiften räknas efter år 2000 gällande förhållanden, att objektstiderna för
miljögodkända värmepannor och lokaleldstäder ökas, att avgift för dokumentation
av brandskyddskontrollen läggs till i taxan, samt att skorstensfejarmästarnas årsarvoden för visst uppdrag höjs.
Anföranden:
Anförande hölls av Staffan Bergwall (m) och Per Österlund (m).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Förslaget till sotningstaxa inklusive ersättning för dokumentation av brandskyddskontrollen antas att gälla fr.o.m. 1 maj 2000 t.o.m. 31 december 2002.
• Förslaget till årliga arvoden för skorstensfejarmästarna antas.
Protokollsutdrag:
Räddningstjänsten
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Reglemente för Pensionärsrådet 1999-2002
1999/01928-10
- Ledningskontoret 2000 02 25
- Kommunstyrelsen 2000 03 23, § 100

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till reglemente för kommunala pensionärsrådet.
En översyn av reglementet har skett under 1999 tillsammans med kommunala
pensionärsrådet. Förändringarna avser främst pensionärsrådets verksamhetsområde, förtydligande av rådets sammansättning, funktion och arbetsformer.
Kommunstyrelsens förslag innebär också att pensionärsorganisationernas
representanter inte arvoderas.
Anföranden:
Anföranden hölls av Ingibjörg Sigurdsdottir (s) och Nils Ronquist (kd).
Yrkanden:
•

Hans Klintbom (c) förtydligade kommunstyrelsens beslut mot bakgrund av det
underliggande reglementsförslaget och yrkade att § 5 Ekonomi skulle få
följande lydelse
Till kommunens tjänstgörande representanter utgår arvode, traktamentsoch reseersättning enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för
förtroendevalda. Till pensionärsorganisationernas representanter utgår
traktaments- och reseersättning.

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans
Klintboms förslag och förklarade sig anse att kommunfullmäktige bifallit Hans
Klintboms förslag.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Kommunstyrelsens förslag till reglemente med det av Hans Klintbom yrkade
förtydligandet antas att gälla perioden 2000 - 2002.
Protokollsutdrag (med reglementet):
Pensionärsrådet/E. Sellberg
Ledningskontoret/VOS-enheten
Stadssekreteraren

Justerande:

Anm:
Reglementet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Integration av Komvux och Säveskolans verksamheter
1999/01678-61
- Motion 1999 10 11
- Barn- och utbildningsnämnden 2000 02 16, §1
- Kommunstyrelsen 2000 03 23, § 77

Yngve Andersson m.fl. (kd) har i motion föreslagit att Komvux och Säveskolans
verksamheter ska integreras. Det skulle bl.a. ge utbildnings- och
lokalsamordningsfördelar - som även borde innebära ekonomiska vinster -, samt
överbrygga generationsklyftor.
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande bl.a. redogjort för det samarbete
mellan Komvux och gymnasieskolan som finns idag.
Anförande:
Anförande hölls av Nils Ronquist (kd).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens yttrande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Färre barn i grupperna i förskola, skola och skolbarnomsorg
1999/01679-88
- Motion 1999 10 11
- Barn- och utbildningsnämnden 2000 02 16, §3
- Kommunstyrelsen 2000 03 23, § 91

Brittis Benzler m.fl. (v) har i motion hemställt att barn- och utbildningsnämnden
ska få i uppdrag att upprätta en plan och ekonomisk konsekvensbeskrivning för en
minskning av antalet barn i barngrupperna inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Barn- och utbildningsnämnden har i flera avseenden instämt i motionens
syfte men hänvisat till ekonomiska begränsningar. Nämnden har föreslagit att
motionen ska anses besvarad med dess yttrande.
Anföranden:
Anföranden hölls av Carina Flodman-Andersson (v), Ann Enström (mp), 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
•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens yttrande.

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
• Steffan Johansson (kd) befrias från sitt uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden.
• Frågan om ny ersättare i tekniska nämnden bordläggs.
Protokollsutdrag:
Tekniska nämnden
Steffan Johansson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fyllnadsval. Gotlands södra vårdnämnd. Ersättare
- Anna-Lena Almqvists avsägelse 2000 03 11

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare i Gotlands södra
vårdnämnd efter Anna-Lena Almqvist (c), som avsagt sig uppdraget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Anna-Lena Almqvist (c) befrias från sitt uppdrag som ersättare i Gotlands
södra vårdnämnd.
• Till ny ersättare i Gotlands södra vårdnämnd t.o.m. 2002 års utgång utses:
Gunilla Bendelin-Larsson, Fie, Lau, 620 16 Ljugarn, att vid förhinder för ordinarie i
c-gruppen inträda i ordningen efter Brita Hermansson.

Protokollsutdrag:
Gotlands södra vårdnämnd
Anna-Lena Almqvist
Gunilla Bendelin-Larsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

93

PROTOKOLL
2000 04 17

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 79

Fyllnadsval. Visby vårdnämnd. Ersättare
- Marianne Christianssons avsägelse 2000 03 06

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare i Visby vårdnämnd efter
Marianne Christiansson (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
• Marianne Christiansson (m) befrias från sitt uppdrag som ersättare i Visby
vårdnämnd.
• Till ny ersättare i Visby vårdnämnd t.o.m. 2002 års utgång utses: Göran
Örtbrant, St. Torget 5, 621 56 Visby, att vid förhinder för ordinarie i m-gruppen inträda
i ordningen efter Sten-Åke Palmgren.

Protokollsutdrag:
Visby vårdnämnd
Marianne Christiansson
Göran Örtbrant

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fyllnadsval. Styrelsen för stiftelsen Medeltidsveckan för år 2000.
Ledamot
- Margareta Perssons avsägelse 2000 04 02

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ledamot i styrelsen för stiftelsen
Medeltidsveckan för år 2000 efter Margareta Persson (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
• Margareta Persson (m) befrias från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för
stiftelsen Medeltidsveckan för år 2000.
• Till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Medeltidsveckan för år 2000 utses:
Lilian Edwards (m), Jungmansgatan 476, 621 52 Visby.
Protokollsutdrag:
Styrelsen för stiftelsen för Medeltidsveckan
Margareta Persson
Lilian Edwards

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Interpellation. Försvarsmaktens omstrukturering
Dnr KS2000/0188 10

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Ulla Hammarhjelm (m) om kompensation p.g.a. försvarets omstrukturering.
Ulla Hammarhjelm (m) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 03 13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 82
Interpellation. Kvalitetssäkring
Dnr KS2000/0189-60

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade interpellation av Lilian Edwards (m) om kvalitetssäkring inom skolan. Lilian Edwards (m)
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls också av
Bodil Rosengren (v).
Interpellation 2000 03 13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 83
Interpellation. Bredband
Dnr KS2000/0191 00

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Solveig Artsman (m) om införande av bredband. Solveig Artsman (m) tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls också av Mikael
Carlsson (c).
Interpellation 2000 03 13

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Interpellation. Fjäderfäslakteriet
Dnr KS2000/0192-14

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av Nils
Ronquist (kd) om "fjäderfäslakteriets" framtid. Nils Ronquist (kd) tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 03 13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 85
Interpellation. Hussvamp
Dnr KS2000/0193 44

Tekniska nämndens ordförande Ove Nyman (m) besvarade interpellation av Sonia
Landin (s) om ev. angrepp av hussvamp i kommunala fastigheter. Sonia Landin (s)
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 03 13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 86
Interpellation. Nazism
Dnr KS2000/0187 10

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade interpellation av Inger Samuelsson (c) om förebyggande arbete mot nazism. Inger
Samuelsson (c) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anföranden hölls också av Jennie Andersson (v), Hans Klintbom (c), Åke
Svensson (s) och Torsten Gislestam (c).
Interpellation 2000 03 13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 87
Interpellation. Klorfria bassänger
Dnr KS2000/0185 44

Tekniska nämndens ordförande Ove Nyman (m) besvarade interpellation av Curt
Broberg (c) om tillgången på klorfria bassänger. Curt Broberg (c) tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 03 13

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

Solveig Artsman (m) och Lena Celion (m)
Konstnärlig utsmyckning anpassad för synskadade

KS 2000/0272
2000 04 17

Bror Lindahl (fp) m.fl.
Upphävande av översiktsplanen för södra Gotland och stopp för
utbyggnad av vindkraften

KS 2000/0273
2000 04 17

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

KS 2000/0274
2000 04 17

Jennie Andersson (v) m.fl.
Upprättande av integrationsplan

KS 2000/0275
2000 04 17

Björn Fransson (mp)
Visbyfestivalen

KS 2000/0276
2000 04 17

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

98

PROTOKOLL
2000 04 17

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 89
Interpellationer; nya
•

Lilian Edwards (m) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om skriftliga omdömen.
(Dnr KS 2000/0277 60).

•

Åke Svensson (s) fick tillstånd att till länsvårdnämndens ordförande Lena
Celion (m) ställa interpellation om förändrad jourorganisation.
(Dnr KS 2000/0278 00).

•

Carina Flodman-Andersson (v) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om förebyggande
av barnolycksfall. (Dnr KS 2000/0279 62).

•

Bodil Rosengren (v) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om resurser till elever med
särskilda behov. (Dnr KS 2000/0280 10).

•

Björn Fransson (mp) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande
Hans Klintbom (c) ställa interpellation om stora nöjesevenemang.
(Dnr KS 2000/0281 26).

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 04 17

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 90
Information

Till handlingarna lades särtryck av miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhetsberättelse för 1999 och information om att kommunfullmäktiges
beslut 2000 03 13, § 32 renhållningstaxan överklagats och kommer att bli föremål
för laglighetsprövning enligt kommunallagen, samt Tage Sandmarks skrivelse
2000 04 04 angående vindkraften. Den har distribuerats till kommunfullmäktiges
ledamöter genom respektive gruppledare.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 2000 - 2002
Antaget av kommunfullmäktige 2000 04 17

Verksamhetsområde
§1
Pensionärsrådet skall vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan
kommunen och företrädare för pensionärsorganisationer av riksomfattande
karaktär, öppna för alla.
Pensionärsrådet är ett forum för dialog mellan pensionärsorganisationerna och
kommunens tjänstemän och politiker som syftar till att stärka
pensionärsorganisationerna och dess medlemmars medverkan och inflytande.
Verksamhet
§2
Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet
och därvid inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådet kan påverka
ärendets handläggning i nämnd eller styrelse.
Rådet kan aktivt informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av
kommunens verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället.
Rådet skall vara ett remissorgan i frågor av principiell och övergripande karaktär
som rör äldre personer.
Från kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder får pensionärsrådet
infordra de yttranden och upplysningar samt kalla förtroendevald eller särskilt
sakkunnig för att få de upplysningar som behövs för att rådet skall kunna fullgöra
sina uppgifter.
Pensionärsrådets sammansättning
§3
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutit till kommunstyrelsen. Varje organisation
utser en ledamot med ersättare för varje påbörjat 400-tal medlemmar, dock högst
tre stycken. Antalet ledamöter beräknas på medlemsantalet 1 januari året före ny
mandatperiod.
Organisationer som vill vara representerade i pensionärsrådet skall före den 1
november det år kommunfullmäktige väljs lämna in förslag till kommunstyrelsen
på sin ledamot och ersättare.
Gotlands kommun utser tre ledamöter med tre ersättare bland kommunens
förtroendevalda varav en skall vara ledamot av kommunstyrelsen och övriga från
såväl hälso- och sjukvårdsnämnden som övriga vårdnämnder. Vid varje ny mandatperiod bör kommunen svara för utbildning av samtliga ledamöter i rådet.

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 2000 - 2002
Organisationer och arbetsformer
§4
Ordföranden i pensionärsrådet utses av kommunstyrelsen och till vice ordförande
utses någon av ledamöterna från pensionärsorganisationerna.
Vid behov kan i särskilda frågor utses särskilt utskott eller kommitté.
Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår, varav ett sammanträde
skall hållas i god tid före kommunens budgetbehandling. Rådet sammanträder på
dag som ordförande bestämmer.
En tjänsteman från kommunen skall vara sekreterare i rådet.
Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller hälften
av rådets ledamöter begär detta.
Rådets ställningstaganden skall redovisas genom protokoll som justeras av
ordförande jämte en av rådet utsedd ledamot. Protokoll skall snarast delges
ledamöter och ersättare i rådet, kommunstyrelsen, vårdnämnderna,
länsvårdnämnden samt i kommunen verksamma pensionärsorganisationer. Alla
yrkanden som framkommer skall redovisas.
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena som skall tillställas
varje ledamot och ersättare senast fjorton dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen skall åtföljas av förteckning över ärenden som skall behandlas samt
handlingar och beslutsunderlag som tillhör ärendena.
Ekonomi
§5
Till kommunens tjänstgörande representanter i rådet utgår traktaments- och
reseersättningar enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.
Till pensionärsorganisationernas representanter utgår traktaments- och reseersättningar.
Övrigt
§6
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras i pensionärsrådet, kommunstyrelsen
eller vårdnämnderna.

Bilaga
INTERPELLATIONSSVAR
2000-04-17
Interpellation om kompensationer p g a försvarets omstrukturering
Ledamoten Ulla Hammarhjelm (m) har till mig riktat en interpellation om nya
tjänster till Gotland med anledning av strukturomvandlingen inom försvaret.
Mitt svar är:
Med anledning av riksdagens försvarsbeslut i slutet av mars har den särskilda omställningsgrupp som finns inom näringsdepartementet bl.a. i uppdrag att lokalisera
ca. 90 statliga jobb till Gotland och att skapa förutsättningar för ca. 260 privata
arbetstillfällen på ön. I omställningsgruppens uppdrag ingår att det ska genomföras
i nära samverkan med Gotlands kommun. Därför, men också för att säkerställa att
de arbetstillfällen som blir aktuella är de som bäst passar Gotlands näringsstruktur,
behov och mål har en särskild arbetsorganisation bildats.
Under ledning av Gotlands kommun samarbetar länsstyrelsen, ALMI och Högskolan på Gotland om försvarsfrågan i den s.k. Regionala Samverkansgruppen.
Målet är att skapa nya arbetstillfällen i minst den omfattning som försvinner och
att stärka hela Gotlands attraktionskraft. För det dagliga arbetet finns ett särskilt
regionalt omställningskansli, som leds av regionala utvecklingsenheten, där representanter från nämnda instanser plus Försvarsmakten ingår. Till några av uppgifterna hör att koordinera åtgärderna på Gotland och att vara Gotlands samverkanspartner gentemot den centrala omställningsgruppen. Arbetet ska ske i nära
samverkan med de regionala referensgrupperna, som t.ex. de lokala intressegrupperna.
Om arbetet så här långt, kan sägas att redan efter mindre än en månad efter riksdagsbeslutet har diskussioner förts med omställningsgruppen om flera långt framskridna, intressanta etableringar på Gotland.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordf

Bilagor
Skiss
Verksamhetsplan

Bilaga
INTERPELLATIONSSVAR
2000-04-17

Interpellation om kvalitetssäkring inom skolan
Ledamoten Lilian Edwards (m) har i en interpellation ställt följande frågor
ang kvalitetsarbete inom skolan i Gotlands kommun.
1. Hur många av kommunens skolor har lämnat skriftlig kvalitetsredovisning?
2. Hur långt har man kommit i arbetet med kvalitetssäkring i skolorna på
Gotland?
Mitt svar:
1. Samtliga rektorer och förskolechefer har för sitt ansvarsområde lämnat
verksamhetsberättelse och redovisning av ekonomiskt resultat i bokslutet
för 1999. Vidare har en samlad kvalitetsredovisning sammanställts över
verksamhetsresultat enligt den uppföljningsplan som beslutats i Plan för
Skola och Barnomsorg.
2. En strategi har tagits fram för kvalitetsarbetet, den s.k. ”Trappan”, som i
olika steg beskriver arbetet fram till och med år 2003. Inom hela BUN:s
ansvarsområde pågår nu arbetet med systematiskt kvalitetsarbete utifrån de
7 huvudkriterierna i Förbättringsinstrumentet Svensk Skola:
⇒ Ledarskap
⇒ Information och analys
⇒ Strategisk planering
⇒ Medarbetarnas utveckling, engagemang och delaktighet
⇒ Verksamhetens processer
⇒ Tillfredsställelse för dem skolan är till för
Samtliga rektorer, förskolechefer och övriga ledare inom förvaltningen
har nu genomgått utbildning i förbättringsinstrumentet svensk skola.
Under våren pågår nu arbetet med att samtliga ledare skall beskriva sin
verksamhet i en Översikt som omfattar 12 olika områden. Översikten
skall ge en nuläges bild av verksamheten och organisationens
förutsättningar inom de olika områdena.
Granskning och handledning kommer att ske kontinuerligt under hela
processen.

Eva Nypelius
kommunalråd

Bilaga
INTERPELLATIONSSVAR
2000-04-17

Interpellation om införandet av bredband på Gotland
Ledamoten Solveig Artsman (m) har till mig ställt följande frågor om införandet
av bredband på Gotland:
”När kommer Gotland att få bredband” och
” Vad har Gotlands kommun gjort för att Gotland ska få bredband inom en snar
framtid?”
Mitt svar är:
Våren 1997 bildades I-Net gruppen som syftat till att arbeta fram en lösning på hur Gotland på bästa sätt skall
kunna erhålla en digital infrastruktur i form av ett bredbandsnät som skulle täcka hela ön med kapacitet och
till ett pris som ligger i paritet med svenska storstadsregioner. Gruppen har bl a fört en rad

diskussioner med olika företag och nätverksoperatörer kring: Marknadens behov,
de gotländska småföretagens IT-användning idag, vilka tekniska lösningar som
finns tillgängliga och som skulle kunna svara upp mot behovet idag och i
framtiden, Vad olika operatörer på marknaden kan erbjuda och hur de ser på
framtiden.
Kommunstyrelsen har gett ledningskontoret i uppdrag att till budgetberedningen i
maj redovisa en strategi och struktur för en digital utbyggnad på Gotland utifrån Inetgruppens arbete.
För att Gotland inte ska hamna alltför långt på efterkälken har kommunen tillsammans med Telia kommit överens om en snabb utbyggnad av ISDN nätet, inklusive
duocom för anslutning av privatpersoner, under år 1999–2000.
Detta innebär att mer än 90 % av gotlänningarna kan utnyttja ISDN och minska
sina surftider på Internet till hälften till sommaren. I övriga landet kan ca 75 % av
befolkningen göra detta. ISDN-nätet byggs med en ny teknik med överföringshastigheter mellan 64 kb och 2 Mb per sekund. Detta ger möjlighet till ytterligare
utveckling av infrastrukturen på Gotland.
Två av kommunens förvaltningar, BUF och Visby lasarett deltar i ett försök med
radiolänk som Högskolan på Gotland har tagit initiativet till. Försöket innebär att
under avgränsade former realisera ett stycke bredbandsnät mellan Visby och
Hemse över Klintehamn med syfte att sprida kunskap om bredbands-kommunikationens möjligheter för att utveckla det gotländska samhället. Nätet skall utnyttjas för kommunikation som underlättar och förbättrar kunskapsförmedling,
informationssökning samt omsorg om sjuka och äldre. Denna länk kallas för KKlänken, då stödet från KK-stiftelsen varit en förutsättning för realiseringen och
Gotlands Energiverk AB tillförsäkrar länken den höga kvalitet och tillgänglighet
som önskats under de kommande två åren som länken står uppkopplad.

Bilaga
I det regionala tillväxtavtalet som överlämnats till regeringen finns en rad IT-satsningar inskrivet bl a beträffande IT-infrastrukturen.
I den nyligen lagda IT-propositionen aviserar regeringen möjlighet att få ekonomiskt stöd för utbyggnad av bredband i landets glesa bygder. Detta innebär att stöd
ska kunna komma Gotland till del.
Telia är den enda aktören som i dag förfogar över ett eget nät på Gotland. Man har
nyligen fullbordat en utbyggnad av fiberkabel över ön och investeringarna under
åren 1995-1999 uppgår enligt uppgift till ca 100 miljoner kronor. Telias nätstruktur är en företagshemlighet men allt talar för att Telia idag äger en digital infrastruktur som i princip uppfyller de behov som I-netgruppen lagt fast. Det sk
accessnätet som består av kopparkabel och som förbinder kunden med automatstationen (infrastrukturen) utgör idag en stor tillgång för Telia eftersom företaget
här i praktiken har en monopolställning. Tack vare denna monopolställning har
Telia hittills kunnat utöva en betydande kontroll över prissättningen på tele- och
dataförbindelser. Telia tvingas dock nu att öppna sina nät för andra operatörer
vilket kommer att ge en bättre konkurrens ibland nätoperatörerna.
Utifrån detta perspektiv bör kommunens strategi vara att föra öppna förhandlingar
om heltäckande nät till alla med GEAB och Telia. Ta upp förhandlingar med övriga bolag inom telekom och broadcasting, inklusive mindre företag om att utnyttja
Telias ledningar när monopolet upphör för att stötta marknaden för utbyggnad av
bredband i Telias / GEABs nät till alla. Förhandla med försvaret om att få ta över
delar av deras kapacitet. Söka få så stort ekonomiskt stöd som möjligt av IT-propositionens medel.
Med en sådan strategi bör Gotland kunna erbjuda bredband till de som så önskar
inom de närmaste två - tre åren.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

Bilaga
INTERPELLATIONSSVAR
2000-04-17

Interpellation om ”fjäderfäslakteriets” framtid
Ledamoten Nils Ronquist (kd) har i en interpellation till mig ställt frågor om
”fjäderfäslakteriets” framtid.
Mitt svar är:
Fjäderfäslakteriet i norra Visby, alltså före detta Gute kyckling, är ett problematiskt kapitel. Det ägs i dag av kommunens industrihusbolag, GIHAB. GIHAB
övertog slakterianläggningen i samband med att Gute Kyckling la ner sin verksamhet och Ingelsta Kalkom etablerade sig på Gotland. Tyvärr avvecklade Ingelsta
Kalkon sin verksamhet på ön efter bara cirka ett års drift.
Det här är ett hårt slag inte bara mot slakteriet och dess personal, utan även för
hela fjäderfänäringen på ön. Därför har regionala utvecklingsenheten (RUE) engagerat sig mycket i både slakteriproblematiken och fjäderfäproduktionen på
Gotland. Enheten har också kontinuerlig och fortlöpande kontakt med länsveterinären i fjäderfäfrågan. RUE har också arrangerat intressentmöten kring fjäderfäproduktion på Gotland och varit pådrivande så att den så kallade ”Intressentgruppen” kom igång . Gruppen består av representanter för näringslivet. Jan A.
Wahlström, Martebo Prästgård är sammankallande.
RUE har vidare initierat och bekostat en utredning kring fjäderfäsituationen på ön
och verksamheten vid fjäderfäslakteriet. Utredningen gjordes av Gotlands livsmedelsinstitut och har bland annat refererats i tidningarna. Syftet med utredningen
var att undersöka vilka ekonomiska, tekniska och kommersiella förutsättningar det
finns för att åter komma igång med fjäderfäslakteriet i Visby. I utredningen dras
slutsatsen att en verksamhet baserad på dagens råvarubas bestående av broilermammor, värphöns, kalkonbroilermammor och struts inte blir lönsam. Detta
eftersom en kompletteringsinvestering om minst 10 miljoner kronor måste göras
för att klara hönsslakt istället för kalkonslakt. Enbart kalkonslakt baserad på kalkonbroilermammor och befintlig anläggning blir olönsam på grund av den begränsade kvantiteten.
RUE har även diskuterat med tänkbara fastlandsintressenter till anläggningen, men
ännu har ingen nappat.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

Bilaga
INTERPELLATIONSSVAR

Interpellation ang hussvamp
Ledamoten Sonia Landin har i en interpellation ang hussvamp ställt nedanstående
frågor till mig:
”Enligt uppgifter i gotländska massmedia har ett kommunägt hus på
Specksrum/Visby angripits av äkta hussvamp. Huset har stått oanvänt och utan
skötsel under lång tid. Angrepp av hussvamp är mycket allvarligt och mycket
smittsamt. Huset är av kulturhistoriskt värde i Världsarvsstaden Visby.
Mina frågor är:
Av vilken anledning har huset kunnat lämnas utan tillsyn under så lång tid?
Finns det flera kommunägda hus i Världsarvsstaden som angripits?
Hur ser kontrollen ut?”
Svar på fråga 1:
Byggnaden har varit uthyrd till extern hyresgäst och använts som förråd. Den
normala skötseln och tillsynen av byggnaden har legat på hyresgästen varför
kommunens tillsyn har inskränkt sig till något enstaka besök per år.
Svar på fråga 2:
Vad jag känner till så finns det inga fler kommunägda byggnader i Visby som är
angripna av äkta hussvamp, men det kan inte uteslutas.
Svar på fråga 3:
Det pågår ingen särskild kontroll med avseende på äkta hussvamp.
Den normala tillsynen av en fastighet innebär bl a att man vid ett par tillfällen per
år inspekterar källare/krypgrunder och vindsutrymmen, vid dessa tillfällen tittar
man bl a efter fuktskador och liknande som kan vara en källa för mikrobiologisk
påväxt t ex äkta hussvamp.
Övrigt
Angrepp av äkta hussvamp är, vad man vet, en förhållandevis ny företeelse på
Gotland. Kunskapen om hur den upptäcks, var man skall leta o s v har varit liten.
För att råda bot på detta så har ett stort antal fastighetsskötare under 1999
genomgått en utbildning i hur man upptäcker och förebygger angrepp av
mikrobiologisk art, däribland äkta hussvamp. Kursledare har varit Tony Tell.

Bilaga
2 (2)
Angrepp av äkta hussvamp är inte alltid så lätt att upptäcka eftersom den oftast
finns inne i konstruktionen, den kan också finnas lång tid i huset utan att växa,
För att helt plötsligt t ex vid en vattenskada, igensatt dränering eller liknande få ett
mycket hastigt utbredningsförlopp.
Det är min förhoppning att vi, med hänvisning till ovan nämnda utbildningsinsats,
samt att vi numera är medvetna om att det finns äkta hussvamp på Gotland, skall
kunna upptäcka ev angrepp i ett tidigare skede än vad som var fallet vid Ankaret 5.
Visby den 13 april 2000

Ove Nyman

Bilaga
INTERPELLATIONSSVAR
2000-04-17

Interpellation ang förebyggande arbete mot nazism på Gotland
Ledamoten Inger Samuelsson ( c ) har i en interpellation ställt följande fråga:
• ”Finns en strategi för ett förebyggande arbete inom kommunen så att
nazismen inte får fäste här på Gotland”.
Mitt svar:
På Gotland finns ett stort nätverk av olika samarbetsgrupper mellan olika
myndigheter och frivilligorganisationer som bl a jobbar med förebyggande
arbete och som kontinuerligt följer liknande frågor. Kommunledningen har
haft avstämningsmöte med polisen angående den aktuella situationen på
Gotland och hur vi gemensamt kan jobba för att motverka att nazismen får
fäste på Gotland.
Skolan är en viktig arena för det förebyggande arbetet och samtliga rektorer
och förskolechefer har fått information om vikten att vara vaksamma på olika
händelser och tidigt informera polisen om något händer.
Lärarförbundet har också tagit fram en skrift om ”att motarbeta nazism och
rasism i skolan” som delats ut till samtliga chefer. Skriften är en handledning
i när och hur man skall ingripa, vilka regler och lagar som gäller m.m.
Polisen följer hela tiden utvecklingen på Gotland. Det vi alla kan hjälpas åt
med som kommunmedborgare är att vara vaksamma och kontakta polisen om
vi hör eller ser något oroande.
I denna fråga krävs ett brett samarbete i hela samhället, mellan kommunen,
rättsväsendet, frivilligorganisationer och enskilda för att gemensamt stå upp
för våra grundläggande värderingar och ett demokratiskt samhälle.

Eva Nypelius
kommunalråd

Bilaga
INTERPELLATIONSSVAR

Interpellation ang klorfria rehabbassänger

Ledamoten Curt Broberg har i en interpellation ang klorfria rehabbassänger
ställt nedanstående frågor till mig:
”Det finns ett antal personer på Gotland som inte tål vattnet i bassängerna på
grund av kloret. Träning i rehabbassäng är viktig träning för handikappade att
bibehålla rörligheten i leder. Detta kan i sin tur minska på medicinanvändningen och att man psykiskt mår bättre.
Mina frågor är:
1. Finns det någon klorfri bassäng på Gotland?
2. Om inte, finns teknisk möjlighet att göra någon bassäng klorfri?”

Svar på fråga 1:
Gotlands kommun driver idag rehabbassänger på Korpen, Kilåkern i Slite,
Hemsebadet och vid Visby lasarett.
Vid samtliga dessa bassänger används klorinblandning för desinficering av
badvattnet.
Om det finns rehabbassänger i privat regi som är klorfria är inte känt
Svar på fråga 2:
Rent tekniskt kan samtliga bassänger byggas om med annan desinficierings- rening.
Det finns idag klorfria desinficeringssystem på marknaden t ex uv-ljus i
kombination med väteperoxid. Enligt fil dr Thor-Axel Stenström vid
Smittskyddsinstitutet så har dock väteperoxid en begränsad desinfektionseffekt.
Vid små bassänger med minst 12 omsättn/dygn, t ex Visby lasarett kan man dock
tänka sig ett sådant system.
Övriga system t ex ozon har bra desinfektionseffekt men kräver en viss inblandning
av klor.
Generellt kan man säga att alla system är dyrare, både vad gäller drift och
installation, än ett konventionellt klorsystem vidare att alla system kräver en viss
inblandning av klor, antingen som enstaka chock-kloreringar eller med en
reducerad inblandning under kontinuerlig drift.
Visby den 13 april 2000

Ove Nyman

Bilaga till interpellationssvar om kompensationer p.g.a. försvarets omstrukturering
Skiss
2000-04-10

OMSTÄLLNINGSGRUPP GOTLAND
Styrgrupp - Regionala samverkansgruppen

OMSTÄLLNINGSGRUPP
STOCKHOLM

(Gotlands Kommun, Länsstyrelsen, ALMI, Högskolan)

(Lars Jeding, Britt Bohlin, Anders Svärd)

Samordning/beredning Gotland
RUE-chef/ALG

OMSTÄLLNINGSKANSLI
STOCKHOLM

OMSTÄLLNINGSKANSLI GOTLAND
Gruppen möts kl 13.00 första och tredje
måndagen varje månad. Den består av
representanter från:
Gotlands Kommun:
Ulf Johansson
Lena Johansson
Ulla Åkermark-Jansson
Chefen RUE:s närings-och etableringsservice
Curt Mårtensson (särskild resursperson Norra Gotland)
Claes Kullberg (personalchef)
Lars-Gunnar Wedin (fastighetsgruppen)

Länsstyrelsen:
Lena Hultberg
Kjell Norman

Högskolan:
Rikard Elgan

REFERENSGRUPPER GOTLAND
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)

ALMI:
Lars Erlandsson

Försvarsmakten:
Philip Stagg

Omställningskansli
Stockholm:
Ansvarig person för Gotlandsfrågor

ix)
x)
xi)

Gotlands Regionala Partnerskap
SAF/Handelskammaren/Företagarna/LRF
LO/TCO/SACO
Utveckling Norra Gotland (UNG)
Projektgrupper Norra Gotland
Gotlands kommuns tvärsektoriella
referensgrupp
Länsstyrelsens tvärsektoriella
referensgrupp
Gotlands kommuns strategiska
samverkansgrupp
Försvarsmaktens infogrupper i Visby och
Fårösund
Projektgruppen för fastighetsfrågor
…. vid behov/önskemål

Avsikten är att skapa ett så brett partnerskap som
möjligt.
Delaktighet och generöst informationsutbyte är
viktiga framgångsfaktorer.

EXTERNA EXPERTER
Vid behov av assistans
(omvärldsbevakning, utvärdering, särskilda
konsultinsatser etc)

ARBETSGRUPPER
(gruppansvariga redovisas)
Information:
Lena Johansson

Analys:
Ulla Åkermark-Jansson

Företag:
Kalle Löwenberg

Fastigheter:
Lars-Gunnar Wedin
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Omställningsarbetet på Gotland Verksamhetsplan
1. Bakgrund
Med anledning av Försvarets omstrukturering kommer avveckling att ske av tre
gotländska förband; A 7 och Lv 2 i Visby samt KA 3 i Fårösund. Avvecklingen av
förbanden påbörjas 2000-07-01 och genomförs sedan successivt.
Omstruktureringen ska vara genomförd senast 2001-12-31. Försvarets
nedläggningar innebär att ca. 400 arbetstillfällen försvinner på Gotland.
Regeringen har genom Näringsdepartementet organiserat en nationell
omställningsgrupp som ska arbeta aktivt med omställningsåtgärder i de
kommuner som drabbas hårdast. I omställningsgruppens uppdrag ingår områdena
utbildning, infrastruktur samt statliga och privata ersättningsjobb. För varje
kommun finns även ortsspecifika insatser angivna. För Gotlands del anges dessa
till att:
• Försvarets fastigheter ställs till förfogande och omvandlas på gynnsamma,
affärsmässiga villkor.
• Möjlighet till stöd till pilotprojektet Gotlands livsmedelsinstitut undersöks.
• Ca. 90 statliga jobb utlokaliseras.
• Omställningsgruppen får i uppdrag att skapa förutsättningar för ytterligare 260
privata arbetstillfällen på Gotland.
• Vid uppdragets genomförande ska särskilt beaktas möjligheten att förlägga
verksamheter till Fårösund.
Under omställningsgruppen kommer ett omställningskansli att organiseras och
där kommer omställningsåtgärderna för Gotland att hanteras.
På Gotland behandlade Regionala samverkansgruppen (kommunen,
länsstyrelsen,
ALMI) i november-99 situationen med anledning av förändringarna inom
försvaret. Samverkansgruppen beslutade då bl.a. att kommunens regionala
utvecklingsenhet ska vara ansvarig för samordningen av det gemensamma arbetet
för att utveckla sysselsättningsalternativ till försvaret. Omställningskansli
Gotland (kommunen, länsstyrelsen, ALMI, Högskolan och Försvaret) har därför
bildats för samverkan kring det operativa arbetet.
Föreliggande förslag till verksamhetsplan för omställningskansli Gotland har
utarbetats i samråd inom Omställningskansliet och bör godkännas av Regionala
samverkansgruppen, här kallad Omställningsgrupp Gotland för att markera
sambandet med den nationella omställningsgruppen.
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2. Syfte och organisation
Omställningskansli Gotland (OK-G) ska under Omställningsgrupp Gotland
(förstärkt med representant från Högskolan) hantera regionala utvecklingsåtgärder
med anledning av omställningsarbetet och vara en regional samverkanspartner till
den nationella omställningsgruppens kansli. Arbetet leds av Gotlands kommuns
regionala utvecklingsenhet. Frågor av större vikt ska behandlas av
Omställningsgrupp Gotland. Omställningskansliet ska arbeta i nära samverkan
med de regionala referensgrupperna. Organisationsmodellen visas i bilaga.

3. Mål
•
•
•

Inom ramen för Vision Gotland 2010, det regionala utvecklingsprogrammet
och de regionala tillväxtavtalen stärka Gotlands attraktionskraft som boende-,
etablerings- och arbetsort.
I samverkan med centrala omställningskansliet möjliggöra etablering av 90
statliga jobb och minst 260 privata jobb på Gotland.
Skapa förutsättningar för minst 400 nya arbetstillfällen före 2001-12-31.

4. Övergripande inriktning och uppdrag
Allt arbete i kansliet ska präglas av en helhetssyn på Gotland. Inriktningen bör
vara att åstadkomma långsiktigt, hållbara lösningar med kvalitet. Möjligheterna att
förlägga verksamhet till norra Gotland ska särskilt beaktas.
OK-G har följande tre huvuduppgifter:
A. INFORMATION
Ett öppet och ömsesidigt informationsutbyte är grundläggande för ett
framgångsrikt resultat. Kommuninvånare, politiker, omställningsgrupp Gotland,
potentiella företagsetablerare m.fl. ska regelbundet informeras om det pågående
arbetet, fattade beslut etc. OK-G bör ansvara för information inom
omställningsorganisationen samt till allmänheten. Inledningsvis ska en hemsida på
gotland.se tas fram. Ett förslag till informationsplan ska utarbetas. Marknadsföring
av möjligheterna till företagsetableringar på ön bör stödjas.

B. KOORDINERING AV INSATSER
Ett nära samarbete med det centrala omställningskansliet ska tidigt etableras där
den utsedde representanten för Gotland aktivt bör delta i OK-G:s arbete. De
regionala insatserna ska koordineras med det centrala omställningskansliets
arbete. Tidigare gjorda omvärlds- och SWOT-analyser ska fördjupas varvid
särskilt ska beaktas situationen på norra Gotland och i Fårösund. Regionala
åtgärder under omställningsarbetet ska koordineras och prioriteras med
utgångspunkt från antagna planer, tillväxtavtalen och genomförda analyser.
Regionala insatser ska ske genom kvalitetssäkrade processer.
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C. AGERANDE
OK-G ska identifiera behov av insatser från Omställningsgrupp Gotland i syfte att
underlätta den centrala beslutsprocessen (tilldelning av ekonomiska medel,
etablering av statlig verksamhet eller andra resurser).

5. Resurser
OK-G:s arbetssätt innebär att arbetet huvudsakligen sker i deltagarnas egna
organisationer. Kansliet möts regelbundet enligt särskild agenda varvid uppgifter
fördelas till deltagarna. Vid behov formas arbets- eller projektgrupper. En
nödvändig förutsättning för att OK-G ska kunna genomföra sina åtaganden är att
respektive organisation som deltar i arbetet prioriterar arbetet i OK-G och avsätter
personella resurser i erforderlig omfattning. Vad gäller finansiella resurser ska
varje arbetsgrupp göra en kostnadsberäkning för de aktiviteter som bör
genomföras.
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