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Beslutande
Ledamöter
Inger Harlevi (m), ordförande,

Ulla Hammarhjelm (m)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Bodil Rosengren (v)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Inger Samuelsson (c)
Eva Gahnström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Harriet Lihnell (mp),

(Ej § 39)

Per-Olof Jacobsson (c),
(Ordförande § 39)

Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (m),
(kl 13.00-17.10, §§ 30-40)

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)
Arne Olsson (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
Eric Martell (s),

(kl 13.00-18.30, §§ 30-56)

Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Barbro Öncel (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Odd Magnusson (gp)
Rut Åkerberg (kd)
Björn Fransson (mp)
Ann Enström (mp)
Carina Lindberg (v)
Carina Flodman-Andersson (v)
Jan Lindell (fp),
(kl 13.00-16.35, §§ 30-39)

Torsten Andersson (gp)

(kl 13.00-17.35, §§ 30-46)

Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s), (Ej § 39)
Torsten Gislestam (c)
Börje Lundberg (c)
Solveig Artsman (m)
Tommy Gardell (s)
Per-Rune Högberg (s)
Karin Eriksson (s)
Håkan Ahlsten (c),
(kl 13.00-16.15, §§ 30-38)

Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tjänstgörande ersättare
Agneta Ramnhagen (m),

Hans-Åke Norrby (mp),

(kl 17.10-20.45, §§ 41-69, för Roy Hansson,
samt § 39 för Inger Harlevi)

Jennie Andersson (v),

(kl 18.30-20.45, §§ 57-69, för Harriet Lihnell)
(kl 13.00-20.45, §§ 30-69, för Jan-Erik
Eriksson)

Lena Palmborg-Karlsson (s),
(kl 17.35-20.45, §§ 47-69 för Eric Martell,
samt § 39 för Lilian Virgin)

Sonja Ilander (fp),
(kl 16.35-20.45, §§ 40-69, för Jan Lindell)

Britt-Marie Klintström (c),
(kl 13.00-17.50, §§ 30-44, för Anna Andersson)

Icke tjänstgörande ersättare
Anders Björklund (s)
Leif Dahlby (s)
Birgitta Eriksson (m)
Daicy Larsson (s)
Göthe Malmros (m)
Nils-Arne Nygren (kd)
Curt Redner (s)
Pär Stenegärd (c)
Lars Wetterlund (s)
Anna Wickström (s)

Stefan Nypelius (c),
(kl 17.50-18.30, §§ 45-56, för Anna Andersson)

Lars-Erik Benneck (m),
(kl 13.00-20.45, §§ 30-69, för Margareta
Persson)

Jessica Cederblad (s),
(kl 13.00-20.45, §§ 30-69, för Eva Palmgren)

Wera Svensson (s),
(kl 13.00-20..45, §§ 30-69, för Maj-Britt
Fallgren)

Christer Mattsson (c),
(kl 16.15-20.45, §§ 39-69, för Håkan Ahlsten)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Gotlands kommuns jämställdhetspris 2000. Verksamhetsåret 1999
KS 2000/0058-02
- Ledningskontoret 2000 01 19
- Kommunstyrelsen 2000-01-27, § 29

Jämställdhetsgruppen har föreslagit årets jämställdhetspris, det individuella priset
- ett rese- eller utbildningsstipendium på 10 000 kr - ska utdelas till
specialpedagogen Lena Edlund, Sudrets norra rektorsområde med följande
motivering:
”Lena får priset för hon i samband med sin forskning vid
Lärarhögskolan har tillägnat sig en insikt om sambandet
mellan kön och specifika skolsvårigheter. Lena har sedan
också använt sig av dessa insikter i praktisk verksamhet i
undervisningen. Under sommaren 1999 var Lena organisatör
bakom en frivillig extra skolvecka för pojkar med läs- och
skrivproblematik. För närvarande är Lena uppe i arbetet där
hon belyser skolans sätt att möta flickor i ämnet matematik.
Med priset vill vi uppmuntra Lena att arbeta vidare med
Jämställdhetsperspektivet i skolan. Vi vill också
uppmärksamma hennes arbete som ett gott exempel för andra
rektorsområden.”
Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) överlämnade
jämställdhetspriset, en check på 10 000 kr, till pristagaren och ett speciellt
utformat diplom.
Lena Edlund framförde sitt tack.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Jämställdhetsplan och policy 2000-2001
1999/2065-10
- Ledningskontoret 1999 10 04
- Kommunstyrelsen 1999 12 27, § 426
- Kommunfullmäktige 2000 02 14, §

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan för åren 2000-2001.
Anföranden:
Anföranden hölls av Hans Klintbom (c), Sonia Landin (s) och
Bodil Rosengren (v).
Yrkanden:
•

Bodil Rosengren (v) yrkade att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att göra
en översyn av styrformerna för jämställdhetsarbetet.

•

Hans Klintbom (c) yrkade att Bodil Rosengrens yrkande skulle avslås.

Proposition:
Ordförande ställde proposition på Bodil Rosengrens yrkande och förklarade sig
anse att kommunfullmäktige avslagit det.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Förslaget till jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan för åren 2000-2001
antas.
Protokollsutdrag:
Arbetsgivarenheten för åtgärd: (information till förvaltningarna)
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Renhållningstaxa
KS 2000/0091-40
- Tekniska nämnden 2000 01 26
- Ledningskontoret 2000 02 23
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 62

Tekniska nämnden har framlagt förslag till ny renhållningstaxa som skulle gälla
fr.o.m. 1 april 2000. Förslaget föranleds av ökade kostnader för omhändertagande
av hushållssopor, införande av deponiskatt, samt återställning av gamla deponier.
(Den senare ska, enligt kommunstyrelsens beslut, behandlas som driftkostnad och betalas via
taxan).

Taxeförslaget har en mera progressiv utformning än den nuvarande för att markera
att abonnenten själv kan påverka sin kostnad(avgiften) genom att sortera för ökad
källsortering. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Anföranden:
Ove Nyman (m), Björn Fransson (mp), Bengt Viberg (v), Sven Larsson (gp), Bror
Lindahl (fp) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag. Anföranden hölls också av
Harriet Lihnell (mp), Brittis Benzler (v), Bodil Rosengren (v) och Torgny
Lihnell (mp).
Yrkanden:
•

Jan Lundgren (s) ansåg att ändringarna kunde införas successivt och yrkade,
med instämmande av Åke Svensson (s) och Elias Özyurt-Eldenblom (v), att
förslaget skulle återremitteras för att införas successivt.

•

Rut Åkerberg (kd) yrkade att tekniska nämnden skulle bemyndigas att också
”justera volymmängd, hämtningsperiod och hantering för erhållande av större
flexibilitet”.

•

Hans Klintbom (c) tillstyrkte Rut Åkerberg yrkande under förutsättning att
tekniska nämndens eventuella förändringar av taxan anmäldes till
kommunfullmäktige. Rut Åkerberg instämde i den kompletteringen.

Proposition och omröstning:
Ordförande ställde proposition på Jan Lundgrens yrkande om återremiss och förklarade sig anse att
kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Omröstning begärdes och
kommunfullmäktige godkände följande proposition. JA för att avgöra ärendet i dag. NEJ för att
återremittera ärendet.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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46 ledamöter röstade Ja. 25 ledamöter röstade Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och
en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat avslå Jan Lundgrens yrkande.
Ordförande ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Rut Åkerbergs yrkande med det
av Hans Klintbom föreslagna tillägget och förklarade sig anse att Rut Åkerbergs yrkande 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 renhållningstaxa antas att gälla fr.o.m. 1 april 2000.
• Tekniska nämnden bemyndigas att under år 2000 införa
tillämpningsföreskrifter och därvid göra justeringar av volymmängd,
hämtningsperiod och hantering för att erhålla större flexibilitet, samt justera
taxan om ändringarna innebär sänkta avgifter. Eventuella förändringar ska
anmälas till kommunfullmäktige.
Protokollsutdrag:
Tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kommunjuristen
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag. Hamnterminalen i Visby, anpassningsarbeten
1999/2144-04
- Tekniska nämnden 1999 12 15, §299
- Ledningskontoret 2000 02 01
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 54

Tekniska nämnden har begärt 5 mkr i tilläggsanslag för att anpassa
hamnterminalen i Visby till de önskemål som framställts av Destination Gotland,
som hyr anläggningarna av kommunen. Incheckningssystemet ska förbättras och
utökad plats beredas för resenärer i transithallen. Kommunstyrelsen har tillstyrkt
förslaget.
Anförande:
Anförande hölls av Ove Nyman (m).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Tekniska nämnden beviljas högst 5 mkr i tilläggsanslag för anpassningsarbeten
i hamnterminalen i Visby.
• Medel anvisas ur kommunens Eget kapital.
Protokollsutdrag:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag. Mjukgöring av vatten vid Visby vattenverk
1999/2142-04
- Tekniska nämnden 1999 12 15, §298
- Ledningskontoret 2000 02 02
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 53

Tekniska nämnden har begärt 3 mkr i tilläggsanslag för detaljprojektering av anläggning för mjukgöring av vatten vid Visby vattenverk. Projektet måste vara i
gång senast 31 december 2001 för att statsbidrag på 12 mkr ska kunna erhållas.
Den totala investeringsutgiften för projektet beräknas till ca 35 mkr. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Anföranden:
Anföranden hölls av Ove Nyman (m) och Eric Martell (s).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Tekniska nämnden beviljas 3 mkr i tilläggsanslag för framtagande av fördjupat
beslutsunderlag och detaljprojektering av anläggning för mjukgöring av vatten
vid Visby vattenverk.
• Medel anvisas ur kommunens Eget kapital.
Protokollsutdrag:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag. Anslag för periodiskt underhåll
1999/2146-25
- Tekniska nämnden 1999 12 15, §279
- Ledningskontoret 2000 01 31
(- Kommunfullmäktige 1997 06 16, §110)
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 55

Tekniska nämnden har begärt ca 4,4 mkr i tilläggsanslag för fastighetsunderhåll.
Tilläggsanslaget avses finansieras genom överskott från fastighetsförsäljning.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 1997 skulle medel för underhåll kunna erhållas
från ”överskott” vid fastighetsförsäljning, mot bakgrund av att anslaget för underhåll minskades med 20 mkr det året. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Tekniska nämnden beviljas 4 377 000 kr i tilläggsanslag för
fastighetsunderhåll.
• Medel anvisas ur kommunens Eget kapital
Protokollsutdrag:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag. Ombyggnad av konstskolan
1999/2088-04
- Tekniska nämndens arbetsutskott 1999 12 08, §205
- Ledningskontoret 2000 02 04
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 56

Tekniska nämnden har begärt 2 mkr i tilläggsanslag för ombyggnaden av fastigheten Kometen 1 till konstskola. I investeringsbudgeten för 2000 har 18 mkr
anslagits för projektet. Projektet beräknas, efter anbud antagits, kosta ca 20 mkr.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Anföranden:
Anföranden hölls av Ove Nyman (m), och Hans Klintbom (c).
Yrkande:
•

Jan Lundgren (s) yrkade, med instämmande av Torgny Lihnell (mp), att
förslaget om tilläggsanslag skulle avslås.

Omröstning:
Ordförande ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan Lundgrens yrkande och
förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition. JA för kommunstyrelsens förslag. NEJ för Jan Lundgrens yrkande. 37 ledamöter röstade Ja. 34 ledamöter röstade
Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således
beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Tekniska nämnden beviljas 2 mkr i tilläggsanslag för ombyggnad av
fastigheten Kometen 1.
• Medel anvisas ur kommunens Eget kapital.
Protokollsutdrag:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag. Lokaler m.m. för tekniska förvaltningen
1999/2143-04
- Tekniska nämnden 1999 12 15, §300
- Ledningskontoret 2000 02 04
- Kommunstyrelsen 2000 02 28, § 57

Tekniska nämnden har begärt att få omdisponera 1,7 mkr i investeringsbudgeten
för 2000 för att finansiera anpassningsåtgärder för den nya tekniska förvaltningen.
Åtgärderna avser tillbyggnad av lokaler på Skarphäll (1,2 mkr), anpassning av
verkstad (0,2 mkr) samt anpassning av datasystem för teknisk förvaltning
(0,3 mkr). I anpassningsåtgärderna har även beaktats vissa behov av lokaler för
andra förvaltningar. Kommunstyrelsen har föreslagit att tekniska nämnden istället
skulle beviljas tilläggsanslag
Anföranden:
Anföranden hölls av Tommy Gardell (s) och Jan Lundgren (s).
Yrkande:
•

Eric Martell (s) yrkade att förslaget skulle avslås.

•

Ove Nyman (m) yrkade med instämmande av Hans Klintbom (c) och
Torgny Lihnell (mp), att kommunstyrelsens förslag skulle återremitteras,.

Omröstning:
Ordförande ställde proposition på Ove Nymans yrkande om återremis och förklarade sig anse att
kommunfullmäktige beslutat bifalla det.

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

Ärendet återremitteras.

Protokollsutdrag:
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

52

PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 38
Avgifter. Simhallar och bibliotek 2000

1999/1451-70
- Kultur- och fritidsnämnden 1999 08 23, § 113, 2000 01 12, § 1
(- Kommunfullmäktige 1999 11 22, § 247)
- Gotlands södra vårdförvaltning 2000 01 17
- Gotlands norra vårdnämnds arbetsutskott 2000 01 10, § 2
- Visby vårdförvaltning 2000 01 28
- Ledningskontoret 2000 02 02
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 50

Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag till dels höjda avgifter för
simhallarna och biblioteken, dels nya avgifter för vattengymnastik m.m. i
simhallarna. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Efter återremiss från kommunfullmäktige 22 november 1999 har bl.a. södra
vårdnämnden och kultur- och fritidsnämnden kommenterat förslaget och dess
effekter. Övriga vårdnämnder berörs inte av det.
Anföranden:
Anföranden hölls av Gerty Holmstedt (s) 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
• Avgifterna fastställs att gälla fr.o.m. 1 april 2000.
Protokollsutdrag:
Kultur- och fritidsnämnden
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Anslag till länsteatern
1999/1621-76
- Teaterchefen Örjan Herlitz 1999 09 28
- Kultur- och fritidsnämnden 1999 10 27, § 131
- Ledningskontoret 2000 01 04
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 52

Kommunstyrelsen har föreslagit att kultur- och fritidsnämnden ska få 800 000 kr i
tilläggsanslag för utrustning till länsteatern. Bakgrunden är länsteaterns begäran
om ett investeringsbidrag på 1 mkr och en höjning av det årliga
verksamhetsbidraget med 1 mkr fr.o.m. 2000. Investeringsbidraget behövs för att
uttjänt utrustning ska kunna ersättas och för att utveckla teaterns teknikavdelning.
Höjningen av verksamhetsbidraget avser att trygga produktionsverksamheten och
att utveckla personalstyrkan bl.a. med producent och marknadsförare.
Kultur- och fritidsnämnden har tillstyrkt investeringsbidrag om 1 mkr och föreslagit att det årliga driftbidraget ska ökas med 500 000 kr.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Nypelius (c), Eric Carlsson (c) och
Torsten Gislestam (c).
Yrkande:
•

Mona Magnusson (s) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag men yrkade med
instämmande av Sonia Landin (s) att länsteatern dessutom skulle beviljas
300 000 kr i höjt driftbidrag år 2000.

Omröstning:
Ordförande ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Mona Magnussons yrkande och
förklarade att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande proposition. JA för kommunstyrelsens förslag. NEJ för Mona Magnussons yrkande. 39 ledamöter röstade Ja. 32 ledamöter
röstade Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och röstade. Kommunfullmäktige hade
således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 39 forts

K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Kultur- och fritidsnämnden beviljas 800 000 kr i tilläggsanslag för
investeringar i utrustning, som ska användas av länsteatern.
• Medel anvisas ur kommunens Eget kapital.
Det antecknades att Inger Harlevi (m) och Lilian Virgin (s) anförde jäv och deltog inte i
behandlingen av ärendet.
Protokollsutdrag:
Kultur- och fritidsnämnden
Länsteatern

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 40

Fritt val av vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården
1999/867-95
- Ledningskontoret 2000 01 21 och tandvårdsenheten 2000-01-18
- Landstingsförbundets, cirkulär A99:8
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 43

Kommunstyrelsen har föreslagit att möjligheten för barn och ungdomar att fritt
välja mellan offentliga och privata tandläkare ska införas fr.o.m 1 januari 2001.
Ledningskontoret har fått i uppdrag att utarbeta förslag till föreskrifter m.m.,
kostnader och finansiering.
Anföranden:
Lilian Edwards (m), Lena Celion (m), Roy Hansson (m) och Hans Klintbom (c)
tillstyrkte kommunstyrelsens förslag. Anförande hölls dessutom av Claes-Göran
Nilsson (s).
Yrkanden:
•

Brittis Benzler (v) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (s), att förslaget
skulle avslås.

•

Harriet Lihnell (mp) yrkade att förslaget skulle återremitteras för att bl.a. kostnaderna för det skulle belysas.

Omröstning:
Ordförande ställde proposition på Harriet Lihnells yrkande om återremiss och förklarade sig anse
att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Omröstning begärdes och
kommunfullmäktige godkände följande proposition. JA för att ärendet ska avgöras idag. NEJ för
att ärendet ska återremitteras. 35 ledamöter röstade Ja. 36 ledamöter röstade Nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat bifalla
Harriet Lihnells yrkande.

K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Ärendet återremitteras.
Protokollsutdrag:
Samtliga vårdnämnder
Ledningskontoret/VOS-enheten
Ledningskontoret/tandvårdsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 41

Motion. Gotland - i EU och Östersjöregionen - inbjudan till
Gotlandsseminarier
1999/1417-10
- Motion 1998 08 17
- Ledningskontoret 1999 11 12
- Kommunstyrelsen 1999 12 17, § 405

Hans Klintbom och Lars Thomsson (c) har i motion yrkat att kommunen under
kommande år ska inbjuda till seminarier på Gotland (Gotland i EU och Östersjöregionen).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra seminarier i enlighet med
motionärernas förslag.
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen: kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsen: ledningskontoret/kommundirektören
Kommunstyrelsen: ledningskontoret/regionala utvecklingsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 42
Motion. Gotland som mötesplats
1999/0404-01
- Motion 1999 03 08
- Ledningskontoret 1999 11 23
- Kommunstyrelsen 1999 12 17, § 404

Roy Hansson (m) har i motion hemställt att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att
arbeta för att möten ska förläggas till Gotland, under Sveriges ordförandeskap i
EU år 2001.
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 hänvisning till den skrivelse som kommunen,
länsstyrelsen och Gotlands turistförening gemensamt sänt till regeringen.
Skrivelsen ska följas upp genom direkta kontakter med regeringen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 43

Motion. Decentraliserad fastighetsförvaltning
1999/1160-28
- Motion 1999 06 14
- Tekniska nämnden 1999 10 27, § 232
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 41

Eric Martell (s) har i motion yrkat att möjligheterna och effekterna av en
decentralisering av fastighetskontorets verksamhet till övriga förvaltningar ska
utredas. Detta skulle göras i syfte att uppnå ett tydligare kostnadsmedvetande och
ge ytterligare möjligheter att påverka kostnaderna för fastighetsförvaltningen.
Tekniska nämnden har i yttrande redogjort för fastighetsförvaltningen och föreslagit att motionen ska beaktas i kommande utvärdering av internhyressystemet.
Det förslaget har kommunstyrelsen tillstyrkt.
Anförande:
Anförande hölls av Eric Martell (s).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen överlämnas till kommunstyrelsen (ledningskontoret) för beaktande i
kommande utvärdering av internhyressystemet.
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen: ledningskontoret/ekonomidirektören för åtgärd
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 44
Motion. Energibesparande åtgärder
1999/1161-37
- Motion 1999 06 02
- Tekniska nämnden 1999 11 24, § 260
- Ledningskontoret 1999 11 25
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 42

Wera Svensson (s) har i motion yrkat att kommunstyrelsen ska vidta lämpliga
åtgärder för en energisparkampanj riktad till kommunens anställda.
Tekniska nämnden har tillstyrkt motionen.
Kommunstyrelsen har i sitt yttrande hänvisat till energiplanen och även kretsloppsplanen, som innebär åliggande för förvaltningarna. Styrelsen har vidare
framfört bl.a. följande; "Med hänvisning till mål och ansvar i antagna plandokument föreslås
förslaget i motionen överlämnas dels till förvaltningarna för iakttagande, dels Ekokommungruppen
(vid kommunstyrelsens regionala utvecklingsenhet) för att den på sätt som bedöms lämpligt, håller
intresset för fortsatta energibesparande åtgärder aktuellt i samarbete med förvaltningarna. Om det
senare visar sig önskvärt med en kampanj för att nå energispar-målen kan gruppen aktualisera ett
dylikt förslag."

Anförande:
Anförande hölls av Wera Svensson (s).
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 det förslag som aktualiseras i motionen överlämnas till dels förvaltningarna för iakttagande i det reguljära miljöarbetet, dels
Ekokommun-gruppen (vid kommunstyrelsens regionala utvecklingsenhet).
Protokollsutdrag:
Samtliga förvaltningar
Kommunstyrelsen: Ledningskontoret/Regionala utvecklingsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 45

Motion. Kvalitetsgaranti på kommunala tjänster
1999/1674-00
- Motion 1999 09 27
- Ledningskontoret 1999 12 30
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 46

Yngve Andersson (kd) m.fl. har i motion hemställt att kommunfullmäktige ska
"uppdra åt respektive nämnd att, i samband med upprättande av
verksamhetsplaner och måldokument, inarbeta konkreta, tydliga utfästelser eller
garantier i enlighet med motionens intentioner, samt att dessa årligen ska
sammanställas till en kommunal garanti för verksamheterna i Gotlands kommun."
Konsult- och servicekontoret har i utlåtande bl.a. redogjort för rättsläget och anser
att det för närvarande skulle föra för långt att inrätta särskilda garantier för kommunala tjänsters kvalitet. Konkurrensprogrammet kan förväntas vitalisera arbetet
med mål- och kvalitetsfrågor. Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska
anses besvarad med konsult- och servicekontorets utlåtande.
Anförande:
Anförande hölls av Hans Klintbom (c).
Yrkande:
•

Yngve Andersson (kd) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Proposition:
Ordförande ställde proposition på Yngve Anderssons yrkande om återremiss och
förklarade sig anse att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Ordförande ställde proposition på kommunstyrelsens förslag 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
• Motionen anses besvarad med konsult- och servicekontorets utlåtande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 46

Motion. Subventionerad hemtjänst/hushållshjälp
1999/403-83
- Motion 1999 03 08
- Ledningskontoret 1999 11 26
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 47

Rut Åkerberg (kd) har i motion yrkat att vårdnämnderna ska få i uppdrag att
utreda möjligheterna för kommunen att subventionera eller köpa privat hemtjänst
som ett komplement till den lagstadgade hemtjänsten, eller på annat sätt
möjliggöra att privata hushållstjänster till skälig kostnad kan erbjudas äldre
personer.
Kommunstyrelsen har avstyrkt motionen och hänvisat till formella och
ekonomiska restriktioner.
Anföranden:
Anföranden hölls av Rut Åkerberg (kd) 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
• Motionen avslås med hänvisning till att det inte är författningsmässigt och
ekonomiskt möjligt att införa generella subventionerade hushållstjänster.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 47

Motion. Ändrade grunder för avgiftsberäkning i äldreomsorgen
1999/1907-80
- Motion 1999 11 22
- Ledningskontoret 1999 12 30
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 48

Ulla Hammarhjelm och Solveig Artsman (m) har i motion yrkat bl.a. att avgifterna
inom den kommunala hemtjänst-, äldre- och handikappomsorgen ska vara lika för
alla vårdtagare, oaktat förmögenhet och kapitalinkomster.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande bl.a. hänvisat till den väntade propositionen om avgifterna i
äldre- och handikappomsorgen och sin avsikt, att med utgångspunkt i riksdagsbeslutet, utarbeta
förslag till taxor och avgifter.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska överlämnas till styrelsen för att
behandlas i samband med kommande översyn av taxor och avgifter.
Anföranden:
Anföranden hölls av Ulla Hammarhjelm (m) och Solveig Artsman (m).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen överlämnas till kommunstyrelsen (ledningskontoret) för prövning i
samband med kommande översyn av taxor och avgifter.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen: Ledningskontoret/VOS-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 48
Motioner under beredning
- Kommunstyrelsen 2000-02-25, § 49

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska förteckning över motioner under
beredning redovisas två gånger per år. Kommunstyrelsen har lämnat nedanstående
förteckning, som dock inte upptar motioner väckta i februari 2000.
Motionär/Motion
Solveig Artsman (m)
Sjukvårdsartiklar av flergångsmaterial
Lena Celion (m)
Inrättande av socialt pris.
Per-Olof Jacobsson (c) m.fl.
Utveckling av s.k. ”handikappguider”
Per-Olof Jacobsson (c)
Förslag att utgift för kontaktlinser ska ingå i högkostnadsskyddet
Staffan Bergwall (m)
Utökning av lokaltrafiken i Visby
Yngve Andersson (kd) m.fl.
Integration av Kom Vux med gymnasieskolan
Wera Svensson (s)
Inrättande av skolbibliotekarie
Brittis Benzler (v) m.fl.
Barngruppernas storlek i förskola, skola och skolbarnsomsorg.
Eva Gahnström (c)
Samverkan med sockenutvecklingsgrupperna
Arne Ohlsson (c)
Ändring av hastighetsbegränsning
Inger Harlevi (m) m.fl.
Slopat remisstvång för sjukgymnastbehandling
Per-Olof Jacobsson (c) och Gösta Hult (c)
Utvärdering av vägbulor i Hemse

Anförande:
Anförande hölls av Hans Klintbom (c).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Förteckningen lades till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Dnr
1995/0447
1995 12 11
1999/775
1999 04 19
1999/1158
1999 06 14
1999/1675
1999 10 11
1999/1677
1999 10 11
1999/1678
1999 10 11
1999/1676
1999 10 11
1999/1679
1999 10 11
1999/1904
1999 11 22
1999/1905
1999 11 22
1999/1906
1999 11 22
1999/2028
1999 12 13

Åtgärder
(Återremiss. VVN
svar inväntas)
KS
Ks
KS 200003/04
Rem. TN
Rem. BUN
Rem. KFN och
BUN
Rem. BUN
KS
Rem. TN
Rem. Samtliga
vårdnämnder
KS 200003/04

PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 49

Fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden. Ledamot
- Anna Lekanders avsägelse 2000 02 10

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ledamot i barn- och
utbildningsnämnden efter Anna Lekander (s) som avsagt sig uppdraget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
•

Anna Lekander (s) befrias från sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden .

•

Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2002 års utgång utses:
Joakim Nilsson (s), Styrmansgatan 7, 621 51 Visby.

Protokollsutdrag:
Barn- och utbildningsnämnden
Anna Lekander
Joakim Nilsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 50

Fyllnadsval. Västerby behandlingscenter. Vice ordförande och
ledamot
- Leif Dahlbys avsägelse 2000 02 10

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny vice ordförande och ledamot i
styrelsen för Västerby behandlingscenter efter Leif Dahlby (s) som avsagt sig
uppdraget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Leif Dahlby (s) befrias från sitt uppdrag som vice ordförande och ledamot i
styrelsen för Västerby behandlingscenter.
• Till ny vice ordförande och ledamot i styrelsen för Västerby behandlingscenter
t.o.m. 2002 års utgång utses: Ingibjörg Sigurdsdottir(s), Lillängen,
Västerhejde, 621 48 Visby.
Protokollsutdrag:
Västerby behandlingscenter
Leif Dahlby
Ingibjörg Sigurdsdottir

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 51

Fyllnadsval. Gotlands södra vårdnämnd. Ledamot och ersättare
- Maj-Britt Petterssons avsägelse 2000 02 23

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ledamot och ersättare i Gotlands
södra vårdnämnd efter Maj-Britt Pettersson (v) 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
• Maj-Britt Pettersson (v) befrias från sitt uppdrag som ledamot i Gotlands södra
vårdnämnd.
• Till ny ledamot i Gotlands södra vårdnämnd t.o.m. 2002 års utgång utses:
Bengt Thurgren (v), Loggarvevägen 12, 620 20 Klintehamn. (Tidigare ersättare).
• Till ny ersättare i Gotlands södra vårdnämnd t.o.m. 2002 års utgång utses:
Therese Mangard (v), Asarvegatan 42, 620 12 Hemse, att i första hand inträda vid
förhinder för Bengt Thurgren.

Protokollsutdrag:
Gotlands södra vårdnämnd
Bengt Thurgren
Therese Mangard

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

67

PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 52

Fyllnadsval. Gotlands norra vårdnämnd. Ersättare
- Thomas Klangs avsägelse 2000 02 17

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare i Gotlands norra
vårdnämnd efter Thomas Klang (s) som avsagt sig uppdraget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Thomas Klang (s) befrias från sitt uppdrag som ersättare i Gotlands norra
vårdnämnd.
• Till ny ersättare i Gotlands norra vårdnämnd t.o.m. 2002 års utgång utses:
Roland Olofsson (s), Larsarve, Roma, 620 23 Romakloster, att inträda i ordningen
efter Eleonore Hemström (s).

Protokollsutdrag:
Gotlands norra vårdnämnd
Thomas Klang
Roland Olofsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 53

Fyllnadsval. Kultur- och fritidsnämnden. Ersättare
- Thomas Karlssons avsägelse

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden efter Thomas Karlsson (s) som avsagt sig uppdraget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Thomas Karlsson (s) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden.
• Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2002 års utgång utses:
Maud Steen (s), Tjutet, Hejdeby, 621 79 Visby, att vid förhinder inträda i ordningen
efter Lena Lind (mp).

Protokollsutdrag:
Kultur- och fritidsnämnden
Thomas Karlsson
Maud Steen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 54

Fyllnadsval. Styrelsen för AB GotlandsHem. Ersättare
- Göran Melanders avsägelse 2000 02 15

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare i styrelsen för AB
GotlandsHem efter Göran Melander(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
• Göran Melander (c) befrias från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för AB
GotlandsHem.
• Till ny ersättare i styrelsen för AB GotlandsHem t.o.m. 2002 års utgång utses:
Gabor Laszlo (c), Jungmansgatan 121, 621 52 Visby.
Protokollsutdrag:
Styrelsen för AB GotlandsHem
Göran Melander
Gabor Laszlo

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 55
Fyllnadsval. Nämndeman i länsrätten
- Leif Dahlbys avsägelse 2000 02 10

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny nämndeman i länsrätten efter Leif
Dahlby (s) som avsagt sig uppdraget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Leif Dahlby (s) befrias från sitt uppdrag som nämndeman i länsrätten.
• Till ny nämndeman i länsrätten t.o.m. 2002 års utgång utses: Barbro UllbergGardell (s), Starks väg 8, 621 48 Visby.
Protokollsutdrag:
Länsrätten
Leif Dahlby
Barbro Ullberg-Gardell

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 56

Interpellation. Betyget ”icke godkänt” i kärnämnen
Dnr 1999/1911-60

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c) besvarade
interpellation av Ylva Simander (s) om åtgärder mot bakgrund av det ökade
antalet elever - främst niondeklassare - som får betyget ”icke godkänt” i
kärnämnen. Ylva Simander (s) tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anföranden hölls också av Sonja Ilander (fp), Brittis Benzler (v), och
Solveig Artsman (m).
Interpellation 1999 11 22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 57
Interpellation. Integrationsplan
Dnr 1999/2031-14

Kommunalrådet Lena Celion (m) besvarade interpellation av Elias ÖzyurtEldenblom (v) om integrering enligt den regionala utvecklingsplanens intentioner.
Elias Özyurt-Eldenblom (v) tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anföranden hölls också av Åke Svensson (s), Nils Ronquist (kd) och
Carina Flodman-Andersson (v).
Interpellation 1999 12 13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 58
Interpellation. Kommunal konkurrens med privata sektorn
Dnr 1999/2031-10

Gotlands södra vårdnämnds ordförande Bror Lindahl (fp) besvarade interpellation
av Odd Magnusson (gp) om kommunal konkurrens med privata sektorn. Odd
Magnusson (gp) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anföranden hölls också av Björn Jansson (s), Brittis Benzler (v), Ove Nyman (m),
Torgny Lihnell (mp), Gösta Hult (c), Per-Anders Croon (m) och
Hans Klintbom (c).
Interpellation 1999 12 13

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 59

Interpellation. Plan för utbyggnaden av vindkraft
Dnr KS2000/0112-37

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Ulla Hammarhjelm (m) om upprättande av översiktsplan för
vindkraftutbyggnaden på norra Gotland. Ulla Hammarhjelm (m) tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av
Nils Ronquist (kd), Bengt Olsson (s), Bror Lindahl (fp), Per-Anders Croon (m)
och Per-Olof Jacobsson (c).
Interpellation 2000 02 14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 60
Interpellation. Säkerhet i samband med havsbaserad vindkraft
Dnr KS2000/0111-37

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Solveig Artsman (m) om, och i så fall i vilken utsträckning, säkerheten till havs
påverkas av vindkraften. Solveig Artsman (m) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 02 14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 61
Interpellation. "Röda turer" inom kollektivtrafiken
Dnr KS2000/0110-53

Tekniska nämndens ordförande Ove Nyman (m) besvarade interpellation av
Gösta Hult (c) om införande av "röda turer" i kollektivtrafiken och om barn och
ungdomar kunde åka gratis på dessa turer. Gösta Hult (c) tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Bror Lindahl (fp),
Wera Svensson (s), Tommy Gardell (s), Hans Klintbom (c), Björn Fransson (mp)
och Torsten Gislestam (c).
Interpellation 2000 02 14

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 62

Interpellation. Civil beredskap på Gotland
Dnr KS2000/0113-17

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Ulla Hammarhjelm (m) om säkerställande av den materiella beredskapen på
Gotland mot bakgrund av kommande omstrukturering av försvaret. Ulla
Hammarhjelm (m) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2000 02 14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 63
Interpellation. Förebyggande hälso- och sjukvård
Dnr KS2000/0116-90

Kommunalrådet Lena Celion (m) besvarade interpellation av Carina Lindberg (v)
om förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar. Carina Lindberg (v) tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls också av Brittis
Benzler (v).
Interpellation 2000 02 14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 64
Interpellation. Arbetsorganisationen inom hemtjänsten
Dnr KS2000/0115-83

Gotlands södra vårdnämnds ordförande Bror Lindahl (fp) besvarade interpellation
av Brittis Benzler (v) om åtgärder inom arbetsorganisationen i hemtjänsten så att
personalen orkar arbeta heltid. Brittis Benzler (v) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Per-Anders Croon (m) och
Torgny Lihnell (mp).
Interpellation 2000 02 14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 65
Interpellation. Bostadsbyggande i Visby-området
Dnr KS2000/0114-25

Kommunstyrelsens ordförande Hans Klintbom (c) besvarade interpellation av
Jan Lundgren (s) om huruvida bostadsbyggandet i Visby-området sker i enlighet
med de synpunkter på boendet som näringslivet framfört i media.
Jan Lundgren (s) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anförande hölls också av Carina Flodman-Andersson (v)
Interpellation 2000 02 14
Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet
Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 66
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

Margareta Benneck (m)
Mark för företag inom friskvård.

KS 2000/0184
2000 03 13

Barbro Ronsten (c)
Öppnande av Strandgatan - Studentallén för genomfartstrafik

KS 2000/0183
2000 03 13

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 67
Interpellationer; nya
•

Curt Broberg (c) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Ove
Nyman (m) ställa interpellation om tillgången på klorfria bassänger.
(Dnr KS 2000/0185 44).

•

Curt Broberg (c) fick tillstånd att till länsvårdnämndens ordförande Lena
Celion (m) ställa interpellation om viss typ av massage för cancerpatienter.
(Dnr KS 2000/0186 90).

•

Inger Samuelsson (c) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om förebyggande arbete mot nazism.
(Dnr KS 2000/0187 10).

•

Ulla Hammarhjelm (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande
Hans Klintbom (c) ställa interpellation om kompensationer p.g.a. försvarets
omstrukturering. (Dnr KS 2000/0188 10).

•

Lilian Edwards (m) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius (c) ställa interpellation om kvalitetssäkring inom skolan.
(Dnr KS 2000/0189 60).

•

Lilian Edwards (m) fick tillstånd att till länsvårdnämndens ordförande Lena
Celion (m) ställa interpellation om möjligheten att förskriva läkemedel i

mindre förpackningar. (Dnr KS 2000/0190 90).
• Solveig Artsman (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om införande av bredband.(Dnr KS 2000/0114 90).
•

Nils Ronquist (kd) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande ställa
interpellation om "fjäderfäslakteriets" framtid. (Dnr KS 2000/0192 14).
• Sonia Landin (s) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Ove
Nyman (m) ställa interpellation om ev. angrepp av hussvamp i kommunala
fastigheter. (Dnr KS 2000/0193 44).
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
2000-03-13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 68
Information
Till handlingarna lades:

• Regeringens beslut (2000 01 20) att avslå överklagande av
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för kv. Kasernen och Kanonen
m.fl.
Kf § 69
Information tekniska nämnden
I anslutning till sammanträdet presenterade tekniska förvaltningen och dess
representanter utställning av pågående projekt. Tekniska nämndens ordförande
Ove Nyman (m) besvarade frågor från allmänheten. Kommunfullmäktiges
ordförande tackade för den informativa presentationen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2000 03 13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning § 32
Ärende: Renhållningstaxa
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Ärendet avgörs idag
NEJ: Ärendet återremitteras

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (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)
Torsten Gislestam (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Börje Lundberg (c)
Lars-Erik Benneck (m)
Solveig Artsman (m)
Håkan Ahlsten (c)
Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
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)
Barbro Öncel (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Odd Magnusson (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)
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)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Eric Martell (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Tommy Gardell (s)
Per-Rune Högberg (s)
Jessica Cederblad (s)
Karin Eriksson (s)
Wera Svensson (s)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Bodil Rosengren (v)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2000 03 13

Omröstning § 36
Ärende: Tilläggsanslag. Ombyggnad av konstskolan
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag
bifalls
NEJ: Jan Lundgrens yrkande bifalls

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (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)
Torsten Gislestam (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Börje Lundberg (c)
Lars-Erik Benneck (m)
Solveig Artsman (m)
Håkan Ahlsten (c)
Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Inger Samuelsson (c)
Eva Gahnström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Barbro Öncel (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Odd Magnusson (gp)
Rut Åkerberg (kd)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)

Inger Harlevi (m), ordförande

Justerande:

Följande röstade nej:
Ingibjörg Sigurdsdottir (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)
Eric Martell (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Tommy Gardell (s)
Per-Rune Högberg (s)
Jessica Cederblad (s)
Karin Eriksson (s)
Wera Svensson (s)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Bodil Rosengren (v)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
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)

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
2000 03 13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning § 39
Ärende: Anslag till länsteatern
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag bifalls
NEJ: Mona Magnussons yrkande
bifalls

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (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)
Torsten Gislestam (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Börje Lundberg (c)
Lars-Erik Benneck (m)
Solveig Artsman (m)
Christer Mattsson (c)
Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Inger Samuelsson (c)
Eva Gahnström (c)
Christina Eriksson (m)
Yngve Andersson (kd)
Nils Ronquist (kd)
Barbro Öncel (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Odd Magnusson (gp)
Rut Åkerberg (kd)
Carina Flodman-Andersson (v)
Jennie Andersson (v)
Jan Lindell (fp)
Torsten Andersson (gp)

Agneta Ramnhagen (m)
Per-Olof Jacobsson (c), ordförande

Följande röstade nej:
Ingibjörg Sigurdsdottir (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)
Eric Martell (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Tommy Gardell (s)
Per-Rune Högberg (s)
Jessica Cederblad (s)
Karin Eriksson (s)
Wera Svensson (s)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Bodil Rosengren (v)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
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)

79

PROTOKOLL
2000 03 13

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Omröstning § 40
Ärende: Fritt val av vårdgivare inom barn- och ungdomstandvården
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Ärendet avgörs idag
NEJ: Ärendet återremitteras

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (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)
Torsten Gislestam (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Börje Lundberg (c)
Lars-Erik Benneck (m)
Solveig Artsman (m)
Christer Mattsson (c)
Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Per Österlund (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Inger Samuelsson (c)
Eva Gahnström (c)
Christina Eriksson (m)
Nils Ronquist (kd)
Barbro Öncel (fp)
Bror Lindahl (fp)
Sven Larsson (gp)
Odd Magnusson (gp)
Sonja Ilander (fp)
Torsten Andersson (gp)
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)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Eric Martell (s)
Roland Olofsson (s)
Ylva Simander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Tommy Gardell (s)
Per-Rune Högberg (s)
Jessica Cederblad (s)
Karin Eriksson (s)
Wera Svensson (s)
Anna-Stina Johansson (s)
Mona Magnusson (s)
Bodil Rosengren (v)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Yngve Andersson (kd)
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)
Rut Åkerberg (kd)
Carina Flodman-Andersson (v)
Jennie Andersson (v)
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Interpellationssvar
1999-12-13
Interpellation angående betygen i grundskolans skolår 9
Ledamoten Ylva Simander (s) har till mig ställt en interpellation angående
betygsresultaten i kärnämnen (svenska, engelska och matematik) i grundskolans
skolår 9.
Antalet elever som våren 1999 inte lyckades uppnå godkänt betyget har ökat
jämfört med föregående vår. Siffran har stigit från 47 elever till 72 elever, vilka
utgör c 10 % av ålderskullen. Interpellanten har ställt frågan om vilka åtgärder
undertecknad är beredd att vidtaga för att motverka denna dramatiska försämring.
72 elever som inte uppnår godkänt i kärnämnena är en oroande siffra. Jämför vi
med övriga riket uppvisar många kommuner ännu högre siffra. Siffran bör också
jämföras med hur det såg ut för samma gotländska elevgrupp ett år tidigare, då
dessa elever gick i grundskolans skolår 8. Då var det i denna elevkull 122 elever
som inte uppnådde godkänt betyg i de tre kärnämnena. Det är alltså trots allt ca 50
elever fler som förbättrat sin skolsituation under sitt sista år i grundskolan.
Detta har kunnat ske med kraftiga insatser från skolans personal. Trots att BUN
fått vidkännas kraftiga besparingar har en rad åtgärder vidtagits inom skolan för
att stötta de elever som är i behov av särskilt stöd. Viktigast bland dessa är
stödundervisning, som anordnats så långt det varit möjligt inom de ekonomiska
ramar som funnit.
Sedan några år finns ett betygssystem som innebär att de elever som inte erhållit
minst ”Godkänd” i kärnämnena i grundskolan inte har tillträde till gymnasieskolans nationella program. Det nya betygssystemet har tydliggjort och i hög grad
fokuserat på problemet hur man skall kunna stötta de elever som är i riskzonen,
och under de senare åren har rektorer, lärare och annan personal ägnat denna fråga
mycket stor uppmärksamhet.
BUN följer noga studieresultaten i både grundskola och gymnasiet. Det uppföljningsarbete som numera sker inom BUF syftar till att elever med svårigheter skall
upptäckas på ett tidigt stadium. Uppföljningen ingår i ett noggrant utformat systematiskt kvalitetsarbete som kommit till uttryck i det nyligen utarbetade förslaget
till Plan för förskoleverksamhet och skola. Uppföljningen skall ske i form av bl a
diagnostiska och nationella prov samt läsfärdighetstest. För samtliga elever som är
i behov av särskilt stöd skall skriftliga åtgärdsprogram utarbetas. En viktig del i
kvalitetsarbetet är helhetssynen på barn och elever. Den innebär att man ser
barnets utveckling som en kontinuerlig process från förskoleåldrarna till grundskoletiden och gymnasiet i en organisation som bygger på enhetliga linjer. På sikt
kommer det att innebära att man kan ge eleverna ett konsekvent och adekvat stöd
under hela deras skoltid.
Inom BUN ser vi det som en viktig fråga att säkra resurserna till elever i behov av
särskilt stöd vilket också har avspeglat sig i årets budgetförslag. BUN:s penningmedel fördelas i princip efter ett elevbidrag, men det finns också en del av undervisningsresurserna som specialdestineras. Det belopp som avsatts särskilt för barn
och elever i behov av särskilt stöd år 2000 uppgår till drygt 60 milj kronor.

Frågan om stödåtgärder gäller också lärarkompetensen. BUN har därför satsat på
en omfattande utbildning i syfte att höja kompetensen. Sommaren 1999 slutförde
13 lärare en 60-poängs vidareutbildning i specialpedagogik, som kommunen
genomfört i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm och Högskolan på
Gotland. Ytterligare 26 lärare utexamineras i denna utbildning våren 2000. Dessa
lärares specialkompetens kommer att utgöra en mycket viktig resurs i
skolverksamheten på Gotland.
Under detta år har BUN givit förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna
att erbjuda sommarkurser för de elever som gått ut åttan, och som bedöms att med
en insats under ex 4 veckor på halvtid, sedan under år 9 kunna nå målet för
godkänt i svenska, matematik och engelska. Arbetsgruppen lägger ett förslag till
BUN under första kvartalet nästa år.
Vi har också givit förvaltningen i uppdrag att redovisa möjligheter och
konsekvenser för elever med behov att bilda små undervisningsgrupper och
”heldagsskola”. Grupper av elever som erbjuds mer tillrättalagd undervisning av
specialpedagogiskt erfaren personal.
I dag finns redan språkförskola och språkskola för elever under de första åren på
Norrbackaskolan. ”Språkis” har hela ön som upptagningsområde.
Ytterligare ett uppdrag har givits för att se över vad man kan göra under
grundskoletiden för att minska antalet elever som i dag behöver ett fjärde år i
gymnasieskolan. Det kan t ex handla om en attitydförändring till att ”gå om” ett år
tidigt i grundskolan och på det sättet, genom individuella handlingsplaner för
eleven, ge en förstärkning av grundkunskaper.
Genom uppföljning och tidiga insatser bör antalet elever med godkänt i svenska,
matematik och engelska öka.
Eva Nypelius
kommunalråd, ordf i BUN

INTERPELLATIONSSVAR
2000-02-14
Interpellation om integrationsplan
Ledamoten Elias Özyurt-Eldenblom (v) har i en interpellation ställt frågan om något gjorts för att upprätta en integrationsplan i enlighet med intentionerna i det regionala utvecklingsprogrammet.
Mitt svar:
Det regionala utvecklingsprogrammet är framtaget med anledning av att Gotlands
kommun ingår i försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning. En
av kommunens nya uppgifter är att ta fram ett regionalt utvecklingsprogram. Vad
som ska behandlas i programmet anges i den lag som reglerar försöksverksamheten (1996:1414). Den viktigaste punkten är att redovisa vilka prioriteringar som
är nödvändiga för att förbättra tillväxt, sysselsättning och inomregional balans. I
Gotlands regionala utvecklingsprogram kallas dessa faktorer ”övergripande villkor”.
Åtgärder, projekt, etc. som genomförs inom ramen för utvecklingsprogrammet
måste dels uppfylla något av de övergripande villkoren, dels ligga inom något av
programmets 14 insatsområden (t.ex. areella näringar, turism, landsbygdsutveckling och utbildning). Prioritering av vad som ska genomföras sker därefter enligt
de regionala prioriteringarna (där integration är en av punkterna, tillsammans med
bl.a. jämställdhet, genomförande av 5b-programmet och ekokommunanknytning).
Ju fler regionala prioriteringar som kan anses uppfyllas desto högre prioritet får
det planerade projektet.
Sammanfattningsvis ligger det därmed klart utanför det regionala utvecklingsprogrammets syfte att upprätta en integrationsplan.
Beträffande integrationsfrågor finns däremot för samtliga vårdnämnder följande
övergripande inriktningsmål:
• Insatser för flyktingar ska syfta till att ge dem en god start och främja deras
förutsättningar att bo och verka på Gotland.
Flyktingmottagningens verksamhet har bedrivits sedan 1985 och avtal om mottagning av flyktingar har sedan dess årligen t.o.m. 1999 tecknats. Som flest mottogs 1994 då 349 personer kom. Därefter har antalet sjunkit t.ex. avsågs att 25
personer skulle komma förra året medan det i realiteten blev sex personer.
En form av integrationsplan kan sägas göras vid ankomsten, då en handlingsplan
upprättas tillsammans med flyktingen. Bakgrund, utbildning, yrkeserfarenheter,
social situation, hälsotillstånd m.m. gås igenom. Långsiktiga och kortsiktiga mål
görs upp, där slutmålet är att personen i fråga snarast möjligt ska få ett arbete, bli
integrerad i samhället och kunna klara sig ekonomiskt på egen hand.
Lena Celion
kommunalråd

Interpellationssvar
2000-02-14

Interpellation angående kommunal konkurrens i privat sektor
Ledamoten Odd Magnusson, (Gp) har till mig ställt frågor angående kommunal
konkurrens i privat sektor (kubbspelstillverkning).
Gotlands södra vårdnämnd har sedan början av 90-talet bedrivit bl.a.
kubbspelstillverkning vid Klinte dagcenter. Verksamheten har bedrivits med stöd
av tidigare Omsorgslagen sedan med stöd av bl. a. SFS 1970 som stadgar om vissa
kommunala befogenheter ifråga om sysselsättning för handikappade,
socialtjänstlagen (1980:620) och lagen (1993 - 3 87) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
Enligt LSS är kommunen skyldig att ordna daglig verksamhet i form av arbete
eller praktik till personer som har en funktionsnedsättning.
Kubbspelen har utvecklats inom verksamhetsavdelningen
rehabilitering/habilitering och copyright på regelverket som styr ”VM” i kubb,
innehas av bl.a. anställda i verksamheten. Försäljning till allmänheten av kubbspel
har förekommit i relativt begränsad omfattning.
Sommaren 1999 kontaktades avdelningschefen för rehabilitering/habilitering av
leksaksföretaget BRIO som bad om en offert. Uppgiften gällde ca 1 500 spel. Efter
en bedömning att detta var förenligt med den kommunala kompetensen och att
inga "konkurrenter" fanns på marknaden, offererade denne tjänsteman i tron om
att detta var en exklusiv anbudsförfrågan till rehabilitering/habilitering.
En lokal företagare kontaktade mig och förvaltningen i början på november och
pekade på det faktum att han också hade lagt en offert till BRIO och att han ansåg
att kommunen underprissatt och därmed snedvridit konkurrensen.
I det läget gjorde vårdnämndens arbetsutskott och senare också vårdnämnden
bedömningen att avdelningen Rehab/Hab inte borde fullfölja avtalet med BRIO,
mot bl.a. den bakgrunden att affären i en förlängning kanske kunde fä betydande
volym.
Ärendet har därefter behandlats av konkurrensverket som enbart överlämnat kopia
på skrivelsen till konkurrensrådet för dess övervägande och eventuella åtgärder.
Efter detta har Hassela Gotland erbjudit sig att ta över tillverkning och leverans till
BRIO till samma pris som offerten från avdelning rehabilitering/habilitering.
Dessutom har Hassela Gotland erbjudit de funktionshindrade inom södra
vårdnämndens område att i mån av förmåga hjälpa till med tillverkningen.
Mitt svar på frågeställningarna
1. Skall det vara möjligt att med hjälp av skattemedel konkurrera ut privata företag?

Självklart är det inte önskvärt att konkurrens uppstår mellan offentlig och privat
driven verksamhet. I vissa verksamheter är det dock oundvikligt med hänsyn till
den lagstiftning som bl.a. gäller människor med olika funktionshinder.
2. Har inte konkurrensverkets rekommendation uppfattats?
När det gäller konkurrensrådets och inte konkurrensverkets rekommendationer att
upphöra med blomsterförsäljningen så skedde denna mot bakgrund av att
blomstermarknaden i Klintehamn inte bedömdes klara konkurrens från
kommunen.
Konkurrensverket gör bedömningar i varje enskilt fall och har så vitt jag vet inga
andra befogenheter än att avge rekommendationer.
I den mån konkurrensrådet avser att avge någon rekommendation om kubbspel
kommer nämnden att då ta ställning till denna rekommendation.
3. Är detta verkligen sanktionerat! Vem ansvarar för det?
När det gäller sanktioner så har beslutet om att offerera fattats av en enskild
tjänsteman och inte varit underställd nämnden. Ärendet har sedemera prövats av
nämnden som också beslutat att avstå från avtalet med BRIO i avvaktan på att
ärendet prövas av konkurrensrådet.
4. Om inte, är det nu tid att de ansvariga tar sitt ansvar och stävjar att vissa
överskrider sina befogenheter och trotsar gällande regler utan att fä en
reprimand eller att bli avskedad,
Att i ett oklart rättsläge om den kommunala kompetensen, där också en offert
lämnats i god tro och med goda avsikter för de funktionshindrade, vore det inte
bara oklokt utan också kanske helt felaktigt att vidta diciplinåtgärd.

Bror Lindahl
Ordf Gotlands södra vårdnämnd

INTERPELLATIONSSVAR
2000-03-13

Interpellation om plan för vindkraftsutbyggnad
Ledamoten Ulla Hammarhjelm (m) frågar i en interpellation till mig när en översiktsplan för norra Gotland (som reglerar vindkraftsutbyggnaden) kan föreläggas
kommunfullmäktige för beslut?
Svar:
En planering på norra Gotland som reglerar vindkraftsutbyggnaden är en förutsättning för en fortsatt utbyggnad av vindkraften. Frågan är när i tiden detta ska ske.
I dagsläget kan inga ytterligare större vindkraftsetableringar byggas på norra Gotland om inte elnätet förstärks.
När man studerar elnätets kapacitet är det viktigt att se på helheten, dvs hela
Gotland.
En viktig fråga att klara ut är hur kraftbolagen och nätansvarigt bolag i framtiden
kommer att klara vindkraftetableringar (elnätet) inom ramen för planen "tillägg till
Vision Gotland 2010- vindkraft på södra Gotland". Vidare kommer en generationsväxling för de små vindkraftverken på framförallt Näs att gerera betydligt
större effekter än dagens verk. Troligvis behöver stora investeringar göras på elnätet för att klara att ansluta dessa verk. Vindkraftetableringen på södra Gotland
tillsammans med en vindkraftexploatering på norr gör frågan om vad som är tekniskt/ekonomiskt försvarbart att ansluta än mer aktuell.
En översiktlig planering för att klara ut var, om och hur mycket vindkraft det går
att etablera måste vara klar innan elnätet förstärks/byggs ut. I annat fall kan
ledningar komma helt fel i förhållande till framtida exploateringsområden för
vindkraft.
Under 2001 kommer det troligtvis vara möjligt att exportera el till fastlandet
genom att kabeln då kan skicka ström i båda riktningarna.
För att föregå en ev planering av förstärkning av elnätet bör stadsarkitektkontoret
under år 2000 få i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta ett tillägg till Vision
Gotland 2010-vindkraft på norra Gotland och att planen föreläggs
kommunfullmäktige för beslut i slutet av 2001.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordf

INTERPELLATIONSSVAR
2000-03-13

Interpellation om säkerhet p g a vindkraftverk till havs
Ledamoten Solveig Artsman (m) har i en interpellation till mig ställt följande
frågor om säkerhet p g a vindkraftverk till havs.
• ”Vilka störningar kan uppkomma på mobiltelefontrafik p g a
vindkraftverk placerade till havs?”
Svar:
Vad som är känt för oss så störs mobiltelefontrafiken ej av vindkraftverk. Servicepersonal för vindkraftverken har t ex inga störningsproblem varken när de ringer
inifrån verket eller från toppen av vindkraftverket.
• ”Vilka störningar kan uppkomma på radarbilden p g a vindkraftverk
placeras till havs?”
Svar:
Varje etablering av vindkraftverk detaljstuderas av de militära myndigheterna bl a
utifrån ev störningar på signal- och radarsystem. D v s inget verk får tillstånd att
uppföras om störningar kan förväntas. Det är värt att notera att samtliga verk utsätts för denna kontroll.
• ”Hur påverkas sjösäkerheten, hur långt från farleder placeras vindkraftverken och hur bevakas områdena med vindkraftverk till havs, Tull, Sjöfartsverk?”
Svar:
Sjöfartverket har ett särskilt regelverk som behandlar sjösäkerheten i samband
med vindkraftverk till havs. Inom deras ansvarsområde ligger hur etableringen av
vindkraftverk kan ske i förhållande till farleder.
Kustbevakningen har ett tillsynsanvar för sjöområdena. Har ansvarig för
vindkraftverken t ex ej markerat dykpråm på rätt sätt eller meddelat att boj är
utlagd i området agerar kustbevakningen utifrån sitt ansvarsområde.
• ”Kommer elkabeln att plöjas ner?”
Svar:
På djup större än 15 meter ligger kabeln på botten. På grundare djup och lösare
botten spolas ett kabeldike. Om det är hårdare botten (kalksten) fräser man ett
dike. Havet täcker sedan automatiskt över kabeldiket med slam som gör att ledningarna ligger kvar.
• ”Hur stort ska avståndet mellan havsyta och rotorblad vara vid stiljte respektive mycket grov sjö?”
Svar:
Erfarenheter vi har från havsbaserade verk är hämtade från Bockstigen. Där är
högsta våghöjd uppmätt till en 10 meters våg.

Ett havsbaserat verk har en tornhöjd på 60 meter och en rotordiameter på 70 meter. Vid stiltje är det minsta avståndet mellan vattenytan och vingspets 25 meter.
En 10 meters våg har en vågtopp på 5 meter och en vågdal på 5 meter vilket resulterar att minsta avståndet mellan vattenyta och vinge i detta fall är 20 meter.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordf

INTERPELLATIONSSVAR
Interpellation ang ”Röda turer” inom kollektivtrafiken
Ledamoten Gösta Hult har i en interpellation ang ”Röda turer” inom kollektivtrafiken ställt nedanstående frågor till mig:
”Under flera år har diskussioner förts om att stimulera bussåkandet på Gotland.
Ett av förslagen som nämnts har varit att införa ”Röda avgångar” inom såväl
landsbygdstrafik som stadstrafiken på de turer då bussarna inte är fullbelagda.
Resekostnader är idag en dryg kostnad för många familjer, speciellt de som bor på
landsbygden. En möjlighet att underlätta är införandet av ”Röda avgångar” till ett
lägre pris samt att se på möjligheten låta barn och ungdomar upp till 20 år åka helt
gratis med dessa turer. Detta är som jag ser det en viktig marknadsföringsåtgärd
för att få fler att åka buss.
Givetvis behövs också en framtida utökning av turtätheten, t ex på kvällstid för att
göra kollektivtrafiken mera attraktiv.
Mina frågor:
Finns det några planer på att införa ”Röda avgångar” inom kollektivtrafiken?
Är du beredd att se på möjligheten att låta barn och ungdomar åka gratis på dessa
”röda turer?”
Mitt svar är:
Nej, det finns f n inga sådana planer. Under ett antal år har vi som alternativ till att
införa ”röda avgångar”, istället valt att inte höja taxorna i kollektivtrafiken.
Fråga 2 är ej aktuell med hänsyn till svaret på fråga 1.
Allmänt: Självfinansieringen för kollektivtrafiken är f n 44 %. Resterande del 56
% kommer från skattemedel.
Att införa ytterligare rabatter via röda avgångar alternativt gratis resande innebär
minskade intäkter för kollektivtrafiken. Fram för allt skulle gratis resande innebära
ett stort intäktsbortfall på uppskattningsvis över en miljon kronor beroende bland
annat på det stora antalet semestrande ungdomar som under sommarperioden reser
till Tofta, Fårö m m.

När det gäller barn och ungdomar finns det redan idag rabattmöjligheter.
1996 infördes en ungdomsrabatt som gäller mellan 16 och 20 år och som ger en
rabatt på 30 % på enkelbiljetter och klippkort. Sedan tidigare finns barnrabatt som
gäller mellan 7 och 16 år och som ger 50 % rabatt på enkelbiljett och klippkort.
Dessutom finns pensionärsrabatt som ger 25 % rabatt på enkelbiljetter och klippkort.
Du nämner i din interpellation att det givetvis i framtiden behövs en utökning av
turtätheten för att få en mera attraktiv kollektivtrafik.
Det visar också de önskemål som i dag kommer in till kollektivtrafikavdelningen.
Att införa ytterligare rabatter i kollektivtrafiken innebär att ett antal personer får
resa billigare men någon förbättring av turtätheten sker dock inte.
Sammanfattningsvis kan sägas att ett intäktsbortfall i form av gratisåkande samt
önskemål om ökad turtäthet skall finansieras.
Alternativen är:
ökad tillförsel av skattemedel,
ökade biljettintäkter.
Visby den 23 februari 2000

Ove Nyman

INTERPELLATIONSSVAR
2000-03-13

Interpellation om civil beredskap på Gotland.
Ledamoten Ulla Hammarhjelm (m) har i en interpellation till mig ställt följande
frågor:
”Är kommunstyrelsens ordförande beredd
att överlägga med överstyrelsen för civil beredskap om behovet av att säkerställa
den materiella beredskapen på Gotland för oväntade händelser?
att vidta åtgärder så att denna beredskap säkerställs inom överskådlig framtid?”
Mitt svar:
Statens Räddningsverk har i en skrivelse till landets samtliga räddningstjänster
redovisat vilka möjligheter som ev. kommer att erbjudas landets kommuner om att
slutanvända övertalig statlig försvarsmaterial i samband med
försvarsnedläggningarna. Detta mot bakgrund av räddningstjänstens behov av
materiella resurser vid svårare nödlägen.
För Gotlands del skall slås fast att den militära närvaron inte försvinner till
skillnad från många fastlandskommuner. Detta innebär att materiella och
personella resurser inom försvarsmakten kommer att finnas på Gotland gripbara
för det civila samhället vid omfattande nödlägen inom kommunen.
Räddningstjänsten kommer i sin beredskapsplanering bevaka att de resurser som
bedöms erforderliga vid svåra nödlägen kommer att vara disponibla inom
acceptabla tider på Gotland.
Jag vill dock klargöra att oavsett tillgång av militära resurser så är Gotland
beroende av resurser från fastlandssidan vid omfattande bränder eller olyckor ex.
fartygsbränder i hamn, omfattande industribrand eller omfattande skogsbränder
typ Kräklingbo. Övningar för mottagande av resurser från fastlandet genomförs
kontinuerligt av ansvariga förvaltningar under ledning av räddningstjänsten.
Skulle det visa sig att resursbrist bedöms föreligga p.g.a. nedläggning av militära
förband på Gotland åvilar det räddningstjänsten att påtala detta och jag är då
beredd att medverka för att säkerställa en acceptabel beredskapsnivå.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordf

INTERPELLATIONSSVAR
2000-03-13
Interpellation om förebyggande hälso- och sjukvård
Ledamoten Carina Lindberg, har i en interpellation till mig ställt följande fråga:
”Tänker kommunalrådet ta några speciella initiativ så att framförallt det
förebyggande arbetet för att minska insjuknandet i hjärt och kärlsjukdomar kan
stärkas här på Gotland.”
Svar:
Det förebyggande arbetet för att minska insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar
är en viktig frågeställning. Man brukar skilja mellan sekundär- och
primärprevention av hjärt- och kärlsjukdomar. Jag tror att frågeställaren främst
avser primärprevention. Ansvaret för att bedriva primärprevention faller främst på
folkhälsoenheten och primärvården i samverkan med den enskilde individen.
Hjärt-kärlsjukdomar har varit den vanligaste dödsorsaken sedan 1920-talet och
orsakar ungefär hälften av alla dödsfall i Sverige. Trenden för hjärt-kärlsjuklighet
har varit nedåtgående under de senaste 25 åren. Hjärt-kärlsjukdomar består
framför allt av två stora sjukdomsgrupper; sjukdomar i hjärtats kranskärl inklusive
hjärtinfarkt (kranskärlssjukdom eller ischemisk hjärtsjukdom) och sjukdomar i
hjärnans kärl, hjärnblödning och stroke (cerebrovaskulär sjukdom).
Förutom ålder, kön och ärftlighet är de viktigaste riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom högt blodtryck och höga blodfetter i kombination med
tobaksrökning, hög konsumtion av mättat fett och fysisk inaktivitet. Övervikt,
diabetes, social utsatthet och brister i socialt stöd och nätverk är andra välkända
riskfaktorer.
Vad gör kommunen idag?
Folkhälsoenheten (FHE) har av KF fått i uppdrag att framta underlag för
kommunalt handlingsprogram för kost och fysisk aktivitet (KF 98 §133). Under
våren och hösten kommer ett antal rådslag att hållas med sakkunniga som bidrar
med underlag till programtexten. Programförslag beräknas finnas klart till
årsskiftet 2000-2001.
Arbete med tobaksprevention sker vid FHE. Dessutom har MHK tillsynsansvar
enligt Tobakslagen.
Visby lasarett har slutat sälja rökverk i kiosken samt infört en rökfri zon vid
lasarettsentrén.
FHE har utbildat personal och byggt upp ett nätverk med personer som kan bistå
med rådgivning, information och avvänjningsstöd till tobaksbrukare. Nätverket
har deltagare från exempelvis länssjukvård, primärvård, tandvård, apotek,
företagshälsovård, skolhälsovård, studieförbund och flera frivilliga organisationer.
Dock är resurserna begränsade.
Kommunen fattade 1987 beslut om riktlinjer för tobaksrökning i kommunens
lokaler (KS §274/1987).
Kommunen har genom samarbete mellan FHE och Hjärt-Lungfonden anlagt en
Hälsans Stig, med syfte att stimulera till ökad fysisk aktivitet. Stigen sträcker sig i
en 7 km lång sträcka i det natursköna området runt Visby lasarett.

Om vårdcentralen på Gråbo kan rekrytera ytterligare läkare inleds
50-årsundersökningen under år 2000 - en uppföljning av den tidigare på Gråbo
genomförda 40-årsundersökningen avseende riskfaktorer för diabetes och
hjärt-kärlsjukdom. Detta arbete har visat sig synnerligen effektivt i Västerbotten
för att få ner insjuknandet i nämnda sjukdomar.
På medicinkliniken har man ansvar för sekundärprevention för de individer som
redan drabbats av hjärta och kärlsjukdomar. Idag finns en väl fungerande
sekundärpreventiv verksamhet i överenstämmelse med de nationella riktlinjerna
för kranskärlssjukdom, stroke och diabetes, med speciella teammottagningar,
diabetes- och hjärtmottagning samt en strokeenhet. Sekundärprevention innebär
att kartlägga den enskilde individens riskprofil och att i samråd med personen i
fråga försöka att ändra livsstil (rökning, diet, stress mm) att genom medicinering
av olika slag( mot högt blodfett, högt blodtryck, bloduttunnande behandling mm).
Mycket effektiva sätt att minska insjuknanden respektive återinsjuknanden i
hjärt-kärlsjukdomar.Sjuksköterskorna på teammottagningarna är specialutbildade
för uppgiften. Övriga resurspersoner är dietister, sjukgymnast, arbetsterapeut och
psykolog.
De lokala vårdprogrammen för "sekundärprevention av kranskärlssjukdom inkl.
hjärtsvikt" samt för "diabetes" presenteras just nu över öns vårdcentraler samt
Visby Lasarett.
Sjukvården deltar i nationella kvalitetsregister kring dessa sjukdomsgrupper som
gör oss uppmärksamma på brister i sekundärpreventionen
Vad mer skulle man kunna göra - förslag?
Synpunkterna är ej avsedda att föregripa handlingsprogrammet, snarare som några
idéer att diskutera.
• I bred samverkan framta ett kommunalt handlingsprogram för tobaksfrågor.
• Ge möjligheter för primärvård, länssjukvård och tandvård att kunna utöka sina
insatser inom området tobaksprevention.
• Utökade satsningar på förebyggande arbete bland barn och ungdomar som kan
stödja till val av hälsosam livsstil, t ex fysisk aktivitet och tobaksfrihet.
• Satsa på arbete med så kallade hälsofrämjande skolor.
• Ge gotlänningarna stöd i livsstilsförändringar genom utökade satsningar på
hälsoupplysningsarbete.
• Stimulera till cykelpendling istället för bil till jobbet (i de fall avståndet tillåter)
genom att erbjuda goda och säkra trafikmiljöer. Detta erbjuder inte bara
hälsovinster utan även miljövinster.
• Verka för att ett ‘nyttigt lunchalternativ’ erbjuds i kommunens matsalar.
• Vara ett gott föredöme i rollen som arbetsgivare och fortsatt verka för att de
kommunalanställda har ett gott psykosocialt arbetsmiljöklimat.
• Utreda möjligheter till friskvård på arbetstid för kommunens personal.

Lena Celion
kommunalråd

Interpellationssvar
2000-03-13
Interpellation ang. Arbetsorganisation inom Hemtjänst.
I delårsrapporten för andra och tredje kvartalet 99 skriver södra Vårdnämnden.
”Hemtjänsten har under perioden haft svårigheter att rekrytera personal samtidigt
som vårdtyngden ökar och den personal som är kvar orkar inte arbeta heltid.” Jag
anser att det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet på ett sådant sätt att
arbetstagarna orkar arbeta heltid. En arbetsorganisation som gör att människor inte
orkar arbeta heltid är felaktig och måste förändras.
Brittis Benzler (v) har med anledning av sin ovanstående interpellation till mig
ställt följande frågor angående hemtjänstens arbetsorganisation i södra
Vårdnämnden.
”Vilka åtgärder har vidtagits för att förändra arbetsorganisationen inom
hemtjänsten?
Är det fortfarande så att personalen inte orkar arbeta heltid?
Vilka förändringar planeras i så fall?
Mitt svar på frågeställningarna
1. Vi har omorganiserat genom att en delning av myndighetsutövning och
verkställighet har gjorts. I övrigt är det är inte en förändring i
arbetsorganisationen utan en ökad personaltäthet som är viktigast för att få en
förbättring till stånd. Därför har vi tillfört äldreomsorgen ökade medel för år
2000.
2. Vi arbetar fortlöpande med att försöka lösa de här problemen som genom de
gångna årens nedskärningar och effektiviseringar har medfört en alltför låg
personalbemanning, samtidigt som det är svårt att rekrytera personal vid
sjukdom och annan frånvaro. Medelåldern på personalen är hög vilket bidrar
till att man inte orkar arbeta heltid.
3. Kontinuerliga möten med arbetsförmedlingen som resulterat i att förvaltningen
har fastlagda informationsträffar med AF med syfte att få personal till
äldreomsorgen, samt arbete med kompetensutveckling och arbetsplaner är bl.
a. åtgärder som pågår.

Bror Lindahl
Ordf. Gotlands södra Vårdnämnd

INTERPELLATIONSSVAR
2000-03-13
Interpellation om bostadsbyggandet i visbyområdet
Ledamoten Jan Lundgren (s) har till mig ställt en interpellation om
bostadsbyggandet i visbyområdet.
Svar:
För det första - jag uppfattade nog den insändare som åsyftas på det sättet att det
var en uppmaning till alla dem som är inblandade i byggprocessen, d v s till
kommunen, byggherrar och banker.
När det gäller synpunkterna delar jag näringslivets syn, dvs att vi måste se till att
det byggs där människor som ska rekryteras vill bo.
Jag har därför vidtagit följande åtgärder:
I september 1999 beslutade plan- och bostadskommittén att ledningskontoret ska
ta fram ett förslag till planeringsuppdrag för visbyområdet. Arbetet ska bedrivas
tillsammans med stadsarkitektkontoret. Av PM:et ska också framgå när ett
översiktsplanearbete för Visby kan påbörjas.
Eftersom jag anser att detta arbete är mycket angeläget och brådskande har jag
under hand bett stadsarkitektkontoret ta fram ett underlag som visar möjligheter
och hinder för bostadsbyggandet i Visby. Jag har dessutom bett dem att på nytt se
över gamla områden, som vi vid tidigare genomgångar av olika skäl då inte valt
att planera, t ex området söder om Gutebacken.
Detta arbete kommer att redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj.

Hans Klintbom
kommunstyrelsens ordförande

