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Kf § 1
Kommunfullmäktige. Ny ersättare
- Länsstyrelsen 2000 01 25

Efter sammanräkning för att utse ny ersättare efter avlidne Kent Olofsson (s),
hade länsstyrelsen förklarat Leif Dahlby (s), Visby, utsedd som ny ersättare i
kommunfullmäktige t.o.m. 2002 10 31.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Protokollsutdrag:
Leif Dahlby

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 2
Skolplan 2000-2002
1999/1915-60
- Barn- och utbildningsnämnden 1999 11 17, § 94
- Kommunstyrelsen 2000 01 27, § 13

Barn- och utbildningsnämnden har framlagt förslag till skolplan 2000-2002 (plan för
förskoleverksamhet och skola). Planen beskriver hur förskoleverksamhet och skolväsende
ska gestaltas och utvecklas och hur kommunen ska uppnå de nationella mål som anges
för skolan. (De i bilaga angivna ”Effekt-/uppnåendemål” ska revideras årligen av barnoch utbildningsnämnden i samband med behandlingen av budget och flerårsplan). Enligt
skollagen (1985:1100) § 8 ska kommunfullmäktige anta sådan plan. Kommunen ska
kontinuerligt följa upp och utvärdera skolplanen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget med ett par kompletteringar. (Avsnittet
”Inriktningsmål - strävansmål” punkten om engagemang för kultur och den egna hembygden, första
punkten, hade föreslagits få följande lydelse: ”barn och ungdomar aktivt engagerar sig för musik, dans, teater,
litteratur, film och historia i synnerhet när det gäller den egna hembygden”. Punkten I Övrigt under avsnittet
”strategier” hade kompletterats och fått följande lydelse: ”... Barn och elever skall erhålla specialkost om det är
motiverat av medicinska, kulturella eller etiska skäl”.

Yrkanden:
•

Solveig Artsman (m) yrkade att - under avsnitt G. SKOLVÄSENDETS ORGANISATION punkten om lokalisering skulle ha följande lydelse: ”Skolans lokalisering bör
samordnas med annan verksamhet i syfte att underlätta samverkan och i syfte att
stärka servicen på den gotländska landsbygden”. (Yrkande nr 1)

•

Carina Flodman-Andersson (v) yrkade följande:

under avsnittet INRIKTNINGSMÅL - STRÄVANSMÅL skulle PUNKTEN ”LUST ATT LÄRA”
kompletteras med följande: (Lust att lära. Det innebär att) ”förskoleverksamheten och
skolan stimulerar barn och ungdomar till rörelse och utevistelse”. (Yrkande nr 2)
under avsnittet A. MÅL OCH RESURSER skulle MENINGEN OM ELEVBIDRAG ha följande lydelse:
”...Barn- och utbildningsnämndens system för resursfördelning skall grundas på
principen om elevbidrag inom grund- resp gymnasieskola och förskoleverksamhet.
...”. (Yrkande nr 3).
Forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 2 forts

avsnittet D. PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING skulle kompletteras med följande: ”Ett
aktivt arbete skall ske för att rekrytera fler män till förskoleverksamhet. Det manliga
nätverk som finns inom skolbarnomsorgen skall stödjas”. (Yrkande nr 4).
under avsnittet E. INFLYTANDE OCH SAMVERKAN skulle begreppet ”Brukarna” ersättas av
”Föräldrar/vårdnadshavare”. (Yrkande nr 5).
•

Harriet Lihnell (mp) yrkade att avsnittet B. TILLSYN punkten Kvalitetsutveckling skulle
kompletteras (som ett nytt andra stycke) med följande: ”Minst en skola skall uppfylla
kraven till ansökan om att få grön flagg-certifiering under perioden (2000-2002)”.
(Yrkande nr 6).

Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Nypelius (c), Torsten Gislestam (c), Eric Martell (s), Björn
Fransson (mp), Margareta Persson (m) och Lars Thomsson (c).
Proposition:
Ordföranden ställde propositioner på yrkandena och därefter kommunstyrelsens förslag
och förklarade sig anse att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag med
de av Solveig Artsman, Harriet Lihnell och Carina Flodman-Andersson i yrkanden nr 2
och 4. föreslagna förändringarna.
Kommu n f u l l mä k ti g es b es l u t
• Kommunstyrelsens förslag till Skolplan för 2000 -2002 fastställs med de yrkade
förändringarna av avsnitten ”Inriktningsmål - strävansmål” (yrkande nr 2), B. Tillsyn
(yrkande nr 6), D. Personal- och kompetensförsörjning (yrkande nr 4) och
G. Skolväsendets organisation (yrkande nr 1).
Protokollsutdrag:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Inrättande av hälso- och sjukvårdsnämnd
1999/01148-00
- Ledningskontoret 2000 01 17
- Protokoll MBL 2000 01 26
- Kommunstyrelsen 2000 01 27, § 19
(- Kommunfullmäktige 1999 12 13, § 261)

Kommunfullmäktige har beslutat att inriktningen ska vara att under år 2000 införa en
samlad hälso- och sjukvårdsorganisation som inkluderar tandvården. Kommunstyrelsen
har nu föreslagit att en ny nämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd, ska inrättas fr.o.m. 1 juli
2000 och att ledamöterna i den ska väljas i maj.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lena Celion (m), Hans Klintbom (c), Björn Jansson (s), Torgny
Lihnell (mp), Carina Lindberg (v) och Bror Lindahl (fp).
Ko mmu n f u l l mä k ti g es b es l u t
• En ny nämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd, inrättas från 1 juli 2000.
• Länsvårdnämndens ansvar upphör från samma datum.
• Kommunfullmäktige ska i maj månad utse ledamöter och ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Protokollsutdrag:
Länsvårdnämnden
Kommunstyrelsen/VOS-enheten
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Tilläggsanslag för avfallsanläggningen i Roma
1999/1872-04
- Tekniska nämnden 1999 11 24, § 275
- Ledningskontoret 1999 11 29
- Kommunstyrelsen 1999 12 17, § 406

Tekniska nämnden har begärt 4 mkr i tilläggsanslag med 4 mkr för att upphandla en
avfallshandläggning i Roma, eftersom företaget reCulture AB:s planerade
avfallsanläggning inte har kunnat starta såsom avtalats vid årsskiftet 1999/2000.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt framställningen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Ove Nyman (m), Jan Lundgren (s) och Åke Svensson (s).
Ko mmu n f u l l mä k ti g es b es l u t
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 4 mkr för avfallsanläggningen i
Roma, Lövsta 2:2.
• Medel anvisas ur kommunens eget kapital.
Protokollsutdrag:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Konkurrensprogram

1998/2187-01
- Konsult- och servicekontoret 1999 12 15 (och 1999 04 14)
- Kommunstyrelsen 2000 01 27, § 21

Kommunstyrelsen har, efter remissbehandling hos nämnder och styrelser, framlagt
förslag till kommunalt konkurrensprogram.
Enligt programmet (§ 2) ska kommunens verksamheter - med vissa undantag - i skälig
omfattning vara föremål för anbudsupphandling fr.o.m. 1 juli 2002. Senast 1 juli 2000
ska, enligt förslaget, varje nämnd ha upprättat en plan för konkurrensutsättningen.
Planen ska godkännas av kommunfullmäktige.
Anföranden:
Anföranden hölls av Roy Hansson (m), Eva Nypelius (c) Per-Anders Croon (m), Eric
Carlsson (c), Torsten Gislestam (c) Lena Celion (m), Ove Nyman (m), Bodil Rosengren
(v), Bror Lindahl (fp), Per-Olof Jacobsson (c).
Yrkanden:
• Claes-Göran Nilsson (s), Rose-Marie Stenbom (s), Brittis Benzler (v), Mona
Magnusson (s), Gerty Holmstedt (s), Carina Lindberg (v), Torgny Lihnell (mp), Wera
Svensson (s) och Eric Martell (s) yrkade att förslaget skulle avslås.
• Torgny Lihnell (mp) yrkade dessutom att samtliga vårdnämnders ansvarsområde
skulle undantas från tidsplanen vad avsåg § 2 och § 4 (anbudsupphandling och plan).
Ny tidsplan skulle fastställas när den nya organisationen för hälso- och sjukvården
var färdig.
• Hans Klintbom (c) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag, avstyrkte Torgny Lihnells
yrkande och yrkade i stället att tidpunkten för när nämnderna skulle ha upprättat en
plan för konkurrensutsättningen inom sitt verksamhetsområde skulle sättas till
1 oktober 2000 (i stället för 1 juli).
Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Claes-Göran Nilssons
m.fl. yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes och kommunfullmäktige godkände följande
Forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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proposition. JA för kommunstyrelsens förslag. NEJ för Claes-Göran Nilssons m.fl.
yrkande. 37 ledamöter röstade ja och 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstade. Omröstning nr 1.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens förslag betr. tidplan,
Torgny Lihnells och Hans Klintboms yrkanden och förklarade sig anse att Hans
Klintboms förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes och kommunfullmäktige
godkände följande proposition. JA för Hans Klintboms yrkande. NEJ för Torgny
Lihnells yrkande. 49 ledamöter röstade ja, 16 ledamöter röstade nej och 6 ledamöter
avstod från att delta i omröstningen. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstade. Omröstning nr 2.
Kommu n f u l l mä k ti g es b es l u t
• Kommunstyrelsens förslag till konkurrensprogram antas med den ändringen att
tidpunkten för när nämnderna ska ha upprättat en plan för konkurrensutsättningen
inom sitt verksamhetsområde (§ 4) sätts till 1 oktober år 2000.
Protokollsutdrag:
Samtliga nämnder (med reviderat konkurrensprogram)
Ledningskontoret/Kommundirektören

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Principer för kalkylering av kostnader för egenregienhet
1999/2068-04
- Konsult- och servicekontoret 1999 11 01
- Kommunstyrelsen 1999 12 17, 431

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till principer för beräkning av de faktiska
kostnaderna för intern verksamhet för att möjliggöra jämförelser i anbudssituationer.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eric Carlsson (c), Harriet Lihnell (mp), Gerty Holmstedt (s),
Torgny Lihnell (mp) och Börje Lundberg (c), samt Hans Klintbom (c) som tillstyrkte
Lars Thomssons yrkande.
Yrkande:
•

Lars Thomsson (c) yrkade att pålägg för att täcka osäkerheter (kostnadskomponenten
”Riskkostnad” i avsnittet ”komponenter i en självkostnadskalkyl) skulle vara obligatoriskt.
Punkten borde enligt honom ha följande lydelse: ”8. Riskkostnad. Då en kommunal
verksamhet utsätts för extern konkurrens s k a (i förslaget ‘kan’) kalkylen tillföras ett
pålägg för att täcka osäkerheter i dels de egna kostnadsberäkningarna, dels i
bedömningen av den framtida kostnads- och intäktsutvecklingen. Det motsvaras i de
externa anbuden av utvecklingskostnader och krav på avkastning på investerat
kapital”.

Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Lars Thomssons
förslag och förklarade sig anse att Lars Thomssons förslag vunnit majoritet.
Ko mmu n f u l l mä k ti g es b es l u t
• Med den yrkade förändringen av punkt 8 avsnitt 3.1 fastställs de föreslagna
principerna för kalkylering av kostnader.
Protokollsutdrag:
Samtliga nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Diskussion om ”Service på landsbygden”
KS2000/0120-10
- Kommunfullmäktiges ordförandes brev 2000 01 14

På kommunfullmäktiges ordförandes och kommunfullmäktiges förnyelsegrupps initiativ
diskuterade kommunfullmäktige ämnet ”Service på landsbygden”. Diskussionen skulle
ses som en fortsättning på diskussionen om framtidsfrågor som ägde rum i augusti och
som var en upptakt till översynen av Gotlands kommuns strategiska dokument ”VISION
GOTLAND 2010”.

Ordföranden Inger Harlevi gav en bakgrund och presenterade uppläggningen och den
panel som inbjudits för att kommentera och delta i diskussionen: barn- och
utbildningschef Lars Danielson, biskop Biörn Fjärstedt, länsarbetsdirektör Christer
Granegård, ombudsmannen vid LRF Ola Lindvall och turistchefen Anders Murat.
Regionala utvecklingsenhetens chef Ulf Johansson hade fått förhinder. Chefen för
Lövsta, Jan Larsson, tillika tidigare regional utvecklingschef, inledde diskussionen.
Därefter hade partierna ombetts att under fem minuter presentera tre förslag för att
främja landsbygdens utveckling.
Inledning.

Chefen för Lövsta Jan Larsson belyste tre faktorer, som enligt hans uppfattning, var
betydelsefulla för landsbygdens utveckling. ”David Ahlqvist”, ”århundradets
gotlänning” i den omröstning som en lokal tidning anordnat inför sekelskiftet. Med
mångsidiga konstnärliga instrument hade han mejslat ut den gotländska landsbygdens
kultur och språk. Bevara landsbygdens unika kultur! Betrakta inte, som oftast sker, bara
ekonomiska faktorer i diskussionen om landsbygdens utveckling. Från periferi till
centrum. Omflyttningen på ön - flyttningen från landsbygd till Visby - är större (dubbelt
så stor) än flyttningen mellan Gotland och fastlandet; en utveckling som ofta glöms bort.
Inte sällan flyttar fastlänningar som flyttar till Gotland till landsbygden. Men där är dyrt
att bo, vilket hindrar många som faktiskt vill leva där. Politiskt mod och ledarskap. Det
som saknas för landsbygdsutvecklingen är pengar - inte program. I de många program
som utarbetats finns en katalog av åtgärder. Kommunfullmäktige har som beslutande
församling makten att förändra och förfogar över resurserna.
Forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 7 forts

Utnyttja den positionen och använd några promille av de ekonomiska medel som
Gotlands kommun omsätter (4 miljarder)!
Fokusera, koncentrera och prioritera! Satsa på stora åtgärder i stället för på sådana i
50 000 - 100 000 kr-klassen och komplettera annan fianansiering med kommunala
medel. Annars är det mörkt för landsbygden.
(s) förslag presenterade av Jan Lundgren.

• Kommunikationerna på ön måste förbättras för att servicen på landsbygden ska
fungera.
• Utveckla handeln i Visby; den aktuella diskussionen om handelscentra på Skarphäll
hotar både innerstadshandeln och handeln utanför Visby.
• Satsa på service i befintliga tätorter.
(mp) förslag presenterade av Harriet Lihnell.

• Kommunikationerna mellan Gotland och fastlandet måste bli bättre för att bl.a.
kunna förlänga turistsäsongen. Turister finns men det är stängt.
• Kollektivtrafiken måste förbättras.
• ”Kablar”; Gotland ska ha samma tillgång till modern teknik som andra delar av
landet, oavsett det gäller el eller IT.
(kd) förslag presenterade av Nils Ronquist.

• Gör Gotland till ett invandrarlän! ta hand om invandrarnas kompentens.
• Satsa och slå vakt om tätorterna!
• Ta hand om lantbruket. För stora enheter är inte bra. Skapa nya försörjningsnischer
för lantbrukarna som gör det möjligt att klara sig på mindre enheter.
(fp) förslag presenterade av Bror Lindahl.

• Kommunfullmäktige borde föra in ett landsbygdsperspektiv i besluten; beslutet om
vindkraftens utbyggnad är negativt för landsbygden, eftersom det leder till
forts
avflyttning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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• Bra kommunikationer och kollektivtrafik! Den gröna skatteväxlingen är ett slag mot
landsbygden.
• Satsa på ekologisk odling och förädling; jordbruket måste utvecklas, eftersom det är
motorn i landsbygdsutvecklingen.
(m) förslag presenterade av Lena Celion.

• Åtgärder för att främja livsmiljön.
• Bra infrastruktur: IT, utnyttja hamnarna, förbättra kollektivtrafiken.
• Stimulera företagande.
(v) förslag presenterade av Brittis Benzler.

• Kommunikationerna, framför allt mellan Gotland och fastlandet.
• God service på landsbygden utformad i dialog med dem som bor där - inte i ett
uppifrån-perspektiv.
• Lantbrukets fortlevnad.
(c) förslag presenterade av Hans Klintbom.

• Kommunikationer och kollektivtrafik. Inför röda avgångar och låt barn och ungdom
resa gratis i kollektivtrafiken.
• Företagsservice. Stimulera nätverk och företagande.
• Behåll service på landsbygden. Underlätta boendet i attraktiva kustnära områden.
(gp) förslag presenterade av Sven Larsson.

• Bra kommunikationer nödvändigt för att man ska kunna försörja sig. Satsa på
kollektivtrafiken: öka turtätheten och inför en gotländsk ”pendel-linje”. Utnyttja de
möjligheter som Öresundsbron medför.
• Småföretagandet.
• IT.
Dessutom har Gotlands kommun ett ansvar - lägg kommunala verksamheter utanför
Visby.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Panelen.

Christer Granegård: Samstämmigheten i synen på vilka åtgärder som krävs är stor men
få talar om HUR man ska genomföra dem. De i stor enighet utarbetade
landsbygdsprogrammen innehåller mycket av det som nu sagts men väntar på
genomförande.
Ola Lindvall: Kommunikationerna mellan ön och fastlandet är för jordbruket en helt
avgörande faktor. Direktiven för den utredning som nu ska ta sig an frågan är hotfulla;
förändringarna ska ske inom nuvarande kostnadsram. Bland hinder som måste bort kan
nämnas konkurrensbegränsande produktionsskatter, avsaknaden av långsiktiga beslut
om villkoren för godstrafiken och de orimligt höga flygpriserna. Det finns möjligheter:
livsmedelsnäringen är en framtidsnäring.
Lars Danielson: Nya förutsättningar och nya inriktningar kräver nya förhållningssätt och
insatser. Lokaliseringspolitiken har ersatts med regional politik och nu handlar det om
en politik för tillväxt. Skolan är och skulle än mer kunna vara en av flera
tillväxtskapande faktorer, framhöll han, och angav många exempel på dess betydelse
som bl.a. lokaliseringsfaktor, fostrare till företagsamhet, kreativitet och tillit och ett
verktyg för förnyelse av näringslivet och teknikspridning. Nya uppdrag för skolan ger
nya arbeten. Elevunderlaget sviktar dock: ökar i Visby och minskar på landet. Viktigt
att skolplanen är känd och erkänd. Satsa på lokala och okonventionella lösningar.
Sambruka skolbyggnaderna till mer än skola.
Biörn Fjärstedt: För att skapa utveckling krävs socialt kapital, t.ex. många och små
nätverk. ”Andliga mittpunkter” behövs där människor vistas. Det faktum att ”en
medelstor socken” varje år försvinner till Visby borde göra det naturligt för dem som
bor kvar att fråga sig hur de genom samarbete kan öka förutsättningarna för att bo kvar
och vara öppna för att kombinera olika insatser och metoder. Använd skattepolitiken
och regelverket flexibelt. Själv var han ambivalent till satsningen på tätorter: lägg mer
av inflyttningen till Visbys randområden och gör dem till ”goda satelliter”. Gotland som
mittpunkt i Östersjö-området är mycket avhängigt landsbygdens utveckling. Förslagen
om ”pendeltåg” och invandringen är bra och intressanta.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Anders Murat: Behöver turismen landsbygden? Gotland är ett välkänt varumärke både
nationellt och internationellt. Turismen är en snabbt växande verksamhet överallt. Att
tala om Östersjö-regionen är inte problemfritt, eftersom Gotland då inte framträder.
Jämför med begreppet ”Alperna” som skymmer de enskilda platserna och områdena.
Det blir tuffare! omvärlden kastar avundsjuka blickar på Gotland men det kostar pengar
att behålla den ställning vi har! Många av företagen i branschen är små och behöver
mycket hjälp med kompetens- och produktutveckling och marknadsföring.
Sommarsäsongen blir kortare för varje år och under den tiden ska intäkterna genereras.
Gotlands turistförenings vision ”365 dagar Gotland” måste lyftas upp och där är
landsbygden den viktiga delen. Vi har en efterfrågan under eftersäsongen men blir
snabbt kända för att ha stängt. Det vore bra om vi kunde lyfta fram fördelarna med att bo
på en ö och inte ständigt vara upptagna med det negativa.
Inlägg.
Anföranden och kommentarer från (i bokstavsordning): Eric Carlsson (c), Lilian
Edwards (m), Jan-Erik Eriksson (v), Eva Gahnström (c), Torsten Gislestam (c),
Inger Harlevi (m), Harriet Lihnell (mp), Jan Lindell (fp), Arne Ohlsson (c), Åke
Svensson (s), och Lars Thomsson (c) samt deltagarna i panelen.
• Landsbygden är inte automatiskt förlorare i en globaliserad värld. Ett exempel är
utvecklingen i Wales där man vände trenden med fem åtgärder: Alla bestämde sig.
Man tog fasta på den lokala kulturen. Man satsade på utbildning. Och på infrastruktur
och IT. Man satte fokus på den egna kraften. Därigenom vände man under tio år en
utveckling och skapade 450 000 nya jobb. Gotland borde studera positiva exempel, ta
fram ett samlat paket med konkreta åtgärder och vara optimistisk; öka insatserna på
vissa områden, t.ex. Produkt Gotland, och minska på andra: Lös frågan om frakterna
och snabbfärjan och sluta därefter att prata om kommunikationsfrågan under tio år!
• Anordna ett HUR-(går vi vidare)-seminarium och låt diskussionen på Alla Hjärtans
Dag inte vara en engångsföreteelse.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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• Kraftfulla åtgärder krävs för att bryta utvecklingen på de mer avlägsna platserna. Var
inte rädd för förändringar! Det är en mental process att lära folk tänka positivt.
Riksdagen och ”folk i Stockholm” borde se landsbygden som en resurs och inte en
belastning.
• Kommunfullmäktige lider av ”periodiserad feghet”. De fyra-åriga mandatperioderna
leder till kortsiktighet och andra överväganden i en situation som kräver mod,
ledarskap och långsiktighet. Om bara hälften av alla förslag som nu presenterats
genomfördes skulle det vara ett stort steg framåt. Enigheten om förslagen går över
partigränserna. Flera skolor kommer att behöva läggas ner, bl.a. för att de håller inte
måttet eller för att elevunderlaget är för litet eller försvinner. Tänk nytt och tänk
längre än i fyra-års-perioder! Och gör det i dialog med dem som berörs. Då kan vi
göra utbildning till en utvecklingsfaktor.
• Betrakta allt det som faktiskt finns på Gotland; här finns en service som är vida högre
än den på andra jämförbara orter.
• Låt studenterna hyra sina bostäder på gängse villkor.
• Allt får inte komma uppifrån; det måste komma nerifrån! Människor måste bli
medvetna om konsekvenserna av sina val; t.ex. var man gör sina inköp. Det behövs
krismedvetenhet!
• Var man väljer att bo är ett medvetet val av vissa kvaliteter i livsmiljön. Att det
saknas ett och annat gatljus förändrar inte det. Lyft fram det som är positivt!
• Det finns en läxa att lära sig från många av inläggen - att ta fasta på det positiva. Ofta
är den mentala inställningen till Gotland rotad i problem i stället för i viljan att lyfta
sig ur dem. Men - man måste ändå se problemen och våga ta till sig kunskap om hur
framtiden kan komma att gestalta sig. Många av de kurvor som beskriver
samhällsutvecklingen är synnerligen dystra för Gotlands del, t.ex. barnafödandet.
Och debatten om framtiden måste föras nu, sedan är det för sent. Kyrkan har visat
framsynthet genom att behålla små enheter. Kommunfullmäktige är den främsta
församlingen på Gotland; vågar man där inte gå i bräschen kan man inte begära att
gotlänningarna i gemen ska göra det.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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• Befolkningsunderlaget är ett spöke och då måste någon åtgärda det. Var rädda om
språket (dialekten). Ta fram attraktiva områden i glesbygden som är lämpliga för
bostäder utan att göra avkall på det särpräglade öppna landskapet.
Lokaliseringsstödet var positivt.
• Vi behöver inflyttning! Ha en generös syn på fastlänningen och den som flyttar hit.
Se den personen som en individ med historia; t.ex. liknande bakgrund som många
gotlänningar har fast den utspelats på en annan plats.
• Vi skulle kanske kalla alla som är mantalsskrivna på Gotland för gotlänningar.
• Projektanställ en person som kan analysera sockenutvecklingsprojektet och blåsa liv i
det.
• Förbättra informationen om sockenutvecklingsprojektet.
• Öppna Gotlands kommuns hemsida på internet för att organisera samåkning.
• Ge avkall på riksintressen och öka möjligheterna att bygga nära kusten.
• Vi skulle ha plats för 25 000 fler personer på Gotland.
• Tranås är ett annat exempel på att vända en mental inställnig. Kommunalrådet hade
propagerat för att ingen skulle säga något negativt om Tranås under en hel månad och
t.o.m. fått pressen med sig på att inte göra det. Det hade förlöst kraft.
Ombedda att ge ett exempel på ett kommunalt beslut av avgörande betydelse nämnde
deltagarna i panelen: Satsa på kongresshall! Tillsätt sju konsuler i städerna runt
Östersjön! Ställ krav på statsmakterna för att förverkliga tillväxtavtalen! Vilken
inställning vi har till Gotland är helt avgörande; om vi själva inte har och marknadsför
en positiv bild ger ökade ekonomiska resurser inget resultat. På Gotland har vi unika
förutsättningar att genomföra svåra förändringar på ett sätt som inger mod.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Utveckling av samarbetet med det gotländska näringslivet
1997/1645-14
- Motion 1997 10 13
- Ledningskontoret 1999 11 23
- Kommunstyrelsen 2000 01 27, § 11

Hans Klintbom och Eva Nypelius (c) har i motion yrkat att kommunstyrelsen ska få i
uppdrag att utveckla samarbetet med näringslivet på Gotland.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med ledningskontorets
utlåtande vari redogörs för det arbete som utförs av regionala utvecklingsenheten.
Genom den regionala försöksverksamheten har kommunen kunnat bilda denna enhet
som aktivt och kraftfullt kan utveckla samarbetet med det gotländska näringslivet för att
tillskapa en bra regional utveckling.
Anförande:
Anförande hölls av Hans Klintbom (c).
Ko mmu n f u l l mä k ti g es b es l u t
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Näringslivsutveckling på Sudret
1996/0499-14
- Motion 1996 03 11
- Ledningskontoret 1999 11 23
- Kommunstyrelsen 2000 01 27, § 10

Per-Åke Ekelöf och Eric Martell (s) har i motion föreslagit att frågan om näringslivets
utveckling på Storsudret ska utredas, framför allt från framtida sysselsättningssynpunkt.
Utredningen skulle också analysera hur kommunens egna verksamheter kunde
stimuleras och utvecklas och föreslå åtgärder för att motverka avfolkning.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med ledningskontorets
utlåtande, i vilket redogörs för hur kommunen försöker tillskapa förutsättningar för
näringslivsutveckling på Sudret.
Anförande:
Anförande hölls av Nils Ronquist (kd).
Yrkande:
•

Per-Åke Ekelöf (s) yrkade, med instämmande av Arne Ohlsson (c), Torsten
Gislestam (c) och Bror Lindahl (fp), att motionen skulle bifallas.

•

Hans Klintbom (c) yrkade att motionen skulle bifallas under förutsättning att ”man på
Sudret kommer med positiva utvecklingsidéer”.

Proposition:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag, Per-Åke Ekelöfs och
Hans Klintboms yrkanden och förklarade sig anse att Hans Klintboms yrkande vunnit
majoritet.
Ko mmu n f u l l mä k ti g es b es l u t
•

Kommunstyrelsen (regionala utvecklingsenheten) får i uppdrag att utreda de i
motionen aktualiserade frågorna under förutsättning att enskilda och organisationer
från Sudret först presenterar lämpliga utvecklingsområden och -idéer.

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen/regionala utvecklingsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motioner. Regionala utvecklingskontor i Hemse och Slite
1997/1997-00, 1997/1999-00
- Motion 1997 12 01
- Motion 1997 12 15
- Ledningskontoret 1999 11 23
- Kommunstyrelsen 2000 01 27, § 9

Per-Olof Jacobsson (c) och Bror Lindahl (fp) har i motion föreslagit att minst en av de
anställda på kommunens regionala utvecklingsenhet ska placeras på kommunkontoret i
Hemse. Kerstin Kalström och Kjell Boman (c) har i motion föreslagit motsvarande för
Slite.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionerna ska anses besvarade med ledningskontorets utlåtande. I det redogörs för hur kommunen arbetar för att tillmötesgå bl.a.
intentionerna i motionerna. Arbete pågår med att hitta en lösning för Slite.
Anföranden:
Anföranden hölls av Per-Olof Jacobsson (c) och Lars Thomsson (c).
Yrkande:
• Hans Klintbom (c) yrkade, med instämmande av Bror Lindahl (fp), att ”kommunstyrelsen (ledningskontoret) skulle få i uppdrag att vid vissa tillfällen i månaden
erbjuda service i Hemse och Slite, samt utse kontaktpersoner gentemot de lokala
utvecklingsgrupperna”.
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Hans Klintboms
yrkande och förklarade sig anse att Hans Klintboms yrkande vunnit majoritet.
Ko mmu n f u l l mä k ti g es b es l u t
• Motionen bifalls på så sätt att kommunstyrelsen (ledningskontoret) får i uppdrag att
vid vissa tillfällen i månaden erbjuda service i Hemse och Slite, samt utse
kontaktpersoner gentemot de lokala utvecklingsgrupperna.
.
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen/regionala utvecklingsenheten

Justerande:

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

Ledningskontoret har lämnat förslag till revidering av jämställdhetspolicyn och -planen
för år 2000-2001 för antagande. Jämställdhetsgruppens sammansättning föreslås
fastställas enligt förslaget i jämställdhetspolicyn.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Ärendet bordläggs till nästa sammanträde, den 13 mars 2000.
Protokollsutdrag:

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ändrad förvaltning av bidrag till organisationsdrivna anläggningar
1999/1871-72
- Kultur- och fritidsnämnden 1999 11 24, § 152
- Ledningskontoret 1999 11 29
- Kommunstyrelsen 1999 12 17, § 423

Kommunstyrelsen har föreslagit att beslutanderätten avs. (villkorade) investeringsbidrag
till organisationsdrivna idrottsanläggningar ska överföras till kultur- och fritidsnämnden.
Fr.o.m. 1999 har medel för detta anslagits över kultur- och fritidsnämndens budget.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Förslaget bifalls. I bestämmelserna om bidrag till föreningar under punkten bidrag till
organisationsdrivna idrottsanläggningar ska näst sista stycket ha följande lydelse:
”Investeringsbidrag upp till 200 000 kr beslutas och utbetalas av kultur- och
fritidsnämnden”. Sista stycket (”Ansökningar över 50 000 kr lämnas till kommunstyrelsen efter
yttrande av kultur- och fritidsnämnden”) utgår.
Protokollsutdrag:
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret/ekonomichefen
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Socialbidrag för unga vuxna i arbetsmarknadsåtgärd
1999/1250-85
- Gotlands södra vårdnämnd 1999 06 23, § 54
- Gotlands norra vårdnämnd 1999 06 28, § 44
- Visby vårdnämnd 1999 06 30, § 85
- Ledningskontoret 1999 11 11
- Kommunstyrelsen 1999 12 17, § 416

Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska fastställa principen om
förenklad prövning av socialbidrag för personer i åldern 18-24 år som är i arbetsmarknadsåtgärd, s.k. IKAM-ersättning (Individuellt Kommunalt Arbetsmarknadsstöd).
Förslaget är ett led i effektiviseringen av handläggningen och syftar också till att
åstadkomma ett bidrag som liknar ersättning för utfört arbete.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Principen om en förenklad prövning av socialbidrags/utvecklingsersättning för
personer i åldern 18-24 år som deltar i S@ms-projektet fastställs, inkluderande
stimulansbidrag om 300 kr enligt socialtjänstlagen § 6g.
Protokollsutdrag:
Gotlands norra vårdnämnd
Gotlands södra vårdnämnd
Visby vårdnämnd
VOS-enheten
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Nämndernas ansvar för den interna kontrollen
1999/2067-00
- Konsult- och servicekontoret 1999 11 22
- Kommunstyrelsen 1999 12 17, § 430

Kommunstyrelsen fastställde 1995 (§ 488) att dokumentet Intern kontroll som
utgångspunkt för nämndernas arbete med den interna kontrollen. Konsult- och
servicekontoret har mot bakgrund av den ökade betydelsen av en fungerande intern
kontroll kompletterat dokumentet med en checklista med kontrollåtgärder inom
områdena redovisning, lönehantering och IT/ADB. Kommunstyrelsen har föreslagit att
kommunfullmäktige ska reglera vissa ansvarsfrågor
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Nämnden/styrelsen ska ha huvudansvaret för den interna kontrollen inom sitt område
och för att erforderliga kontroller löpande görs av att gällande regelsystem efterlevs.
• Nämnden/styrelsen ska upprätta en plan och anvisningar för hur granskning och uppföljning ska ske.
• Nämnden/styrelsen ska uppdra åt berörd förvaltningschef att ansvara för att
internkontrollen verkställs.
Protokollsutdrag:
Samtliga nämnder (med checklista)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Garantiåtagande för tandvård
KS 2000/0050-95
- Ledningskontoret 1999 12 09
- Kommunstyrelsen 2000 01 27, § 18

Kommunstyrelsen har framlagt förslag till garantiåtagande för protetik och protetiska
arbeten i folktandvården. Garantiåtagandet upphörde den 1 juni 1999 i samband med
avregleringen men tillämpas ändå. Det förslag som presenteras bygger i huvudsak på
riksförsäkringsverkets allmänna råd från 1996. Vårdnämnderna har tillstyrkt förslaget.
Ko mmu n f u l l mä k ti g es b es l u t
• Garantiåtagandet fastställs att gälla inom folktandvården, såväl allmäntandvård som
specialisttandvård, fr.o.m. 1 mars 2000.
• Den nu tillämpade garantin ska gälla fram till 1 mars 2000.
Protokollsutdrag:
Samtliga vårdnämnder
VOS-enheten
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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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 inbjuder 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
• Motionen bordläggs till nästa sammanträde, den 13 mars.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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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 får i uppdrag att arbeta för
att möten, under Sveriges ordförandeskap i EU år 2001, förläggs till Gotland.
Kommu n f u l l mä k ti g es b es l u t
• Motionen bordläggs till nästa sammanträde, den 13 mars 2000.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 18

Fyllnadsval. Länsvårdnämnden. Vice ordförande och ledamot

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny vice ordförande och ledamot i
länsvårdnämnden efter avlidne Kent Olofsson (s).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Till ny vice ordförande och ledamot i länsvårdnämnden t.o.m. 2002 års utgång utses:
Leif Dahlby (s), Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Protokollsutdrag:
Länsvårdnämnden
Leif Dahlby

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 19

Fyllnadsval. Byggnadsnämnden. Ersättare
- Hans Dahlströms avsägelse 2000 01 07

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ersättare i byggnadsnämnden efter Hans
Dahlström (mp) 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
• Hans Dahlström (mp) befrias från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.
• Till ny ersättare i byggnadsnämnden t.o.m. 2002 års utgång utses:
Rolf Enström (mp), Syréngatan 10, 621 44 Visby, att vid förhinder inträda i ordningen efter
Ivan Green (s).

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Protokollsutdrag:
Byggnadsnämnden
Hans Dahlström
Rolf Enström

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 20

Fyllnadsval. SOCSAM-nämnden. Ledamot
- Björn Janssons avsägelse 2000 01 19

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ledamot i SOCSAM-nämnden efter
Björn Jansson (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
• Björn Jansson (s) befrias från sitt uppdrag som ledamot i SOCSAM-nämnden.
• Till ny ledamot i SOCSAM-nämnden t.o.m. 2002 års utgång utses:
Åke Svensson (s), Karby, Roma, 620 23 Romakloster.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Protokollsutdrag:
SOCSAM-nämnden
Björn Jansson
Åke Svensson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 21

Fyllnadsval. Samverkansnämnden, Stockholmsregionen. Ledamot

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ny ledamot i samverkansnämnden,
Stockholmsregionen efter avlidne Kent Olofsson (s).
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Till ny ledamot i samverkansnämnden, Stockholmsregionen t.o.m. 2002 års utgång
utses: Leif Dahlby (s), Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Protokollsutdrag:
Samverkansnämnden
Leif Dahlby

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 22
Nominering av begravningsombud.
2000/0023-10
- Länsstyrelsen 2000 01 19

Länsstyrelsen har ombett Gotlands kommun att lämna förslag på innehavare av
uppdraget som begravningsombud. Bakgrunden är ändringar i begravningslagen som
trädde i kraft 1 januari 2000. I denna omgång utgår mandattiden för ombudet 31
december 2002.
De grundläggande bestämmelserna om ombudets uppgifter finns i 10 kap begravningslagen. De kompletteras med bestämmelser i 49 § begravningsförordningen.
Huvuduppgiften är att granska hur församlingarna tar tillvara de personers intressen som
inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen utser ombudet efter att ha gett kommunen
tillfälle att föreslå personer som är lämpliga för uppdraget. Ombudets rätt till ersättning
regleras av förordningen. Församlingen/arna svarar för kostnaderna.
K o mmu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Följande personer nomineras till begravningsombud: Sven Larsson (gp),
Irisdalsgatan 28 3 tr, 621 42 Visby och Jan-Erik Eriksson (v), Juves, Väte, 620 23
Romakloster. Mandatperiod: T o m 2002 års utgång.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Protokollsutdrag:
Länsstyrelsen
Sven Larsson
Jan-Erik Eriksson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 23

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

Bordlades till nästa sammanträde, den 13 mars 2000.

Kf § 24
Interpellation. Kommunens planer för marken i Kvarnåkershamn
Dnr 1999/2029-25

Tekniska nämndens ordförande Ove Nyman (m) besvarade interpellation av Eric
Carlsson (c) om kommunens planer för mark och service i Kvarnåkershamn. Eric
Carlsson (c) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls
också av Hans Klintbom (c).
Interpellation 1999 12 13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Kf § 25
Interpellation. Integrationsplan
Dnr 1999/2031-14

Bordlades till nästa sammanträde, den 13 mars 2000.

Kf § 26
Interpellation. Kommunal konkurrens med privata sektorn
Dnr 1999/2031-10

Bordlades till nästa sammanträde, den 13 mars 2000.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

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

KS 2000/0103
2000 02 14

Eva Gahnström (c)
Utgivning av ”Socken Kontakten”

KS 2000/0104
2000 02 14

Gösta Hult (c)
Ändring av bygglovstaxan för att stimulera boende och
företagsetablering på landsbygden.

KS 2000/0105
2000 02 14

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

KS 2000/0106
2000 02 14

Staffan Bergwall (m)
Avveckling av sotningsmonopolet

KS 2000/0107
2000 02 14

Bror Lindahl (fp)
Folkomröstning om vindkraftutbyggnaden på södra Gotland

KS 2000/0108
2000 02 14

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

KS 2000/0109
2000 02 14

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 28
Interpellationer; nya
•

Gösta Hult (c) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Ove Nyman (m)
ställa interpellation om införandet av ”Röda-turer”, inom kollektivtrafiken. (Dnr KS
2000/0110 25).

•

Brittis Benzler (v) fick tillstånd att till Gotlands södra vårdnämnds ordförande Bror
Lindahl (fp) ställa interpellation om arbetsorganisationen inom hemtjänsten. (Dnr KS
2000/0115 83).

•

Ulla Hammarhjelm (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om plan för vindkraftutbyggnad.
(Dnr KS 2000/0112 37).

•

Ulla Hammarhjelm (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om civil beredskap på Gotland.
(Dnr KS 2000/0113 17).

•

Solveig Artsman (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om frågor rörande säkerhet p.g.a vindkraftverk till

havs. (Dnr KS 2000/0111 37).
• Carina Lindberg (v) fick tillstånd att till kommunalrådet Lena Celion (m) ställa
interpellation om förebyggande hälso- och sjukvård. (Dnr KS 2000/0116 90).
•

Jan Lundgren (s) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Hans
Klintbom (c) ställa interpellation om bostadsbyggande i visbyområdet.
(Dnr KS 2000/0114 90).

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 02 14

Kf § 29
Information
Till handlingarna lades:
• Regeringens beslut 1999-12-22 att godkänna ändring av hamntaxan.
(Dnr 1999/01806-55).

• Länsstyrelsens beslut 1999-11-30 att området Broväg-N Hansegatan-Brömsebroväg
ska föras från valdistrikt 3 till valdistrikt 2.
(Dnr 1999/01917-11)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning nr 1 § 5

Yrkande:
Se paragrafen

Ärende: Kommunalt konkurrensprogram
Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag bifalls
NEJ: Claes-Göran Nilssons m.fl. yrkande bifalls

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)

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)
Britt-Marie Klintström (c)
Arne Olsson (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
Torsten Gislestam (c)
Anna Andersson (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Håkan Ahlsten (c)
Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Göthe Malmros (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

Lars Wetterlund (s)

Rose-Marie Stenbom (s)
Lilian Virgin (s)
Tommy Gardell (s)
Per-Rune Högberg (s)
Per-Erik And (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)
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Omröstning nr 2 § 5
Ärende: Kommunalt konkurrensprogram
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Hans Klintboms yrkande bifalls
NEJ: Torgny Lihnells yrkande bifalls

Följande röstade ja:
Per-Olof Jacobsson (c)
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Hans Klintbom (c)
Lena Celion (m)
Roy Hansson (m)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Lars Thomsson (c)
Eva Nypelius (c)
Gösta Hult (c)
Staffan Bergwall (m)
Ove Nyman (m)
Claes-Göran Nilsson (s)
Bengt Olsson (s)
Björn Jansson (s)
Gerty Holmstedt (s)
Leif Andreasson (s)
Barbro Ronsten (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Arne Olsson (c)
Margareta Benneck (m)
Lilian Edwards (m)
Lilian Virgin (s)
Anna Andersson (c)
Börje Lundberg (c)
Margareta Persson (m)
Solveig Artsman (m)
Karin Eriksson (s)
Håkan Ahlsten (c)
Eric Carlsson (c)
Per-Anders Croon (m)
Göthe Malmros (m)
Ulla Hammarhjelm (m)
Christer Engelhardt (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
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

Följande röstade nej:
Torsten Gislestam (c)
Tommy Gardell (s)
Per-Rune Högberg (s)
Per-Erik And (s)
Anna-Stina Johansson (s)
Bodil Rosengren (v)
Harriet Lihnell (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Brittis Benzler (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Björn Fransson (mp)
Ann Enström (mp)
Carina Lindberg (v)
Carina Flodman-Andersson (v)
Jennie Andersson (v)
Följande avstod från att rösta:
Eric Martell (s)
Roland Olofsson (s)
Lars Wetterlund (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Wera Svensson (s)
Mona Magnusson (s)
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Fastställt av kommunfullmäktige 14 februari 2000

1§
Dessa bestämmelser har till ändamål att utnyttja ökad konkurrens som ett
medel för att nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunens tjänster till
kommunmedlemmarna. I detta syfte bör kommunala uppgifter fullgöras där
de kan lösas bäst och billigast. Hänsyn skall därvid tas till brukarnas och
personalens berättigade intressen. Konkurrensneutralitet skall eftersträvas.
2§
Kommunens verksamheter skall, utom beträffande de undantag som följer
av 3 §, fr.o.m. den 1 juli 2002 i skälig omfattning vara föremål för anbudsupphandling. Omfattningen bedöms av den nämnd, varunder respektive
verksamhetsgren lyder, grundat på en av nämnden enligt 4 § upprättad plan
för konkurrensutsättningen.
Egenregiverksamheten skall därvid beredas tillfälle att inkomma med erbjudande att utföra den tjänst som blir föremål för anbudsupphandling.
3§
Från bestämmelserna i detta program undantas byggnadsnämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden, patientnämnden, valnämnden och
överförmyndaren. Uppgifter inom det obligatoriska kärnområdet som utförs
av annan nämnd omfattas ej heller av bestämmelsen i 2 §.
Vidare undantas interna ekonomiska och administrativa tjänster i den
omfattning som kommunstyrelsen bestämmer.
4§
Varje nämnd skall senast den 1 oktober 2000 ha upprättat en plan för
konkurrensutsättningen inom sitt verksamhetsområde. Planen skall underställas fullmäktige för godkännande. I planen skall en tid för genomförandet
anges. Varje nämnd skall i sin årsredovisning redovisa utfallet av planen.
Planen skall årligen ses över i samband med att nämnden upprättar förslag
till budget.
Det åligger varje nämnd att informera det lokala näringslivet om innebörden
av detta konkurrensprogram på sitt verksamhetsområde. Företrädare för det
lokala näringslivet kan av kommunstyrelsen begära upplysningar i fråga som
rör tillämpningen av detta program.
5§
Varje nämnd skall utarbeta kvalitetsmål för de verksamhetsområden för
vilka nämnden svarar.
Kommunstyrelsen skall utarbeta övergripande system och rutiner för
kvalitetsbedömning, kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Därvid skall
kommunens miljömål beaktas. Varje nämnd ansvarar sedan för att anpassa
dessa system till dess verksamheter.

Gotlands kommun

Kommunalt konkurrensprogram

6§
Varje nämnd skall se till att i den mån det är möjligt samråd sker med
berörda brukare i samband med utformningen av kvalitetsmål och vid uppföljning av verksamheten. Därvid bör berörda fackliga organisationer
beredas möjlighet för att medverka.
7§
Varje nämnd skall se till att samråd vid tillämpningen av detta program sker
med berörda arbetstagares fackliga organisationer.
8§
Varje nämnd skall se till att all berörd personal har sådan kompetens som
behövs för att programmet skall kunna förberedas och förverkligas.
9§
Om jäv för förtroendevald eller anställd hos kommunen finns bestämmelser
i 6 kap. 24–27 §§ kommunallagen. Om jäv för personalföreträdare i ärenden
som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster finns bestämmelser i 7 kap. 10 § p. 6 kommunallagen. Utöver vad som kan anses följa av
dess bestämmelser bör den som medverkat vid utformningen av ett internt
erbjudande, eller som har anknytning till ett kommunalt företag som lämnar
anbud i en upphandling, inte delta i handläggningen av
upphandlingsärendet. Den som deltar i beredningen av ett
upphandlingsärende bör inte heller på annat sätt förfara så att förtroendet till
hans opartiskhet rubbas.
10 §
Då en nämnd infordrar anbud skall frågan om anbudsgivares övertagande av
personal, lokaler, inventarier o.dyl. beaktas. Hänsyn skall också tas till små
och medelstora företags möjlighet att lämna anbud. En förutsättning härför
är att förfarandet inte strider mot lagen om offentlig upphandling
(1992:1528) eller lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende
avseende offentlig upphandling eller annan lag.
Innan en nämnd beslutar om att inleda en upphandling skall en kalkyl upprättas. Kalkylen skall redovisa samtliga relevanta kostnader. I kalkylen skall
även kända och sannolika avvecklingskostnader beaktas.
Kommunstyrelsen utfärdar närmare anvisningar i fråga om kalkylmetoder.
Uppföljning skall ske genom en efterkalkyl.
11 §
När en egenregienhet lämnar ett internt erbjudande skall detta behandlas
under samma förutsättningar som ett anbud från en utomstående anbudsgivare. Det interna erbjudandet skall vara beräknat enligt den metod för
kalkylering som kommunstyrelsen anvisat för den aktuella upphandlingstypen.

Gotlands kommun
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En nämnd får förkasta samtliga anbud i det fall egenregienheten lämnat det
förmånligaste erbjudandet eller det finns godtagbara skäl att inleda ett nytt
upphandlingsförfarande. Om nämnden i andra fall vill förkasta samtliga
anbud skall nämnden inhämta yttrande från kommunstyrelsen innan beslut
fattas.
12 §
Frågor om tolkning och tillämpning av detta program avgörs av kommunstyrelsen. Gäller ärendet kommunstyrelsens ansvarsområde skall saken
avgöras av fullmäktige.

PLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLA 2000 – 2002.

SKOLPLAN 2000 – 2002.
PLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLA

(fastställd av Kommunfullmäktige 2000 02 14)

PLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLA 2000 – 2002.

Verksamhetsidé - Ledstjärna

All förskole- och skolverksamhet
skall omfattas av hög kvalitet och
bedrivas med en hög grad av
samverkan.
Verksamheten skall vägleda barn,
ungdomar och vuxenstuderande till
goda kunskaper och färdigheter.
Den skall också utveckla självtillit,
social kompetens och respekt för
andra samt stimulera skaparlust och
företagsamhet.
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PLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLA 2000 – 2002.

Inriktningsmål - strävansmål
Förskole- och skolverksamhet på Gotland skall utmärkas av :

Lust att lära
Det innebär att …
°
°
°
°
°

barn och ungdomar får goda kunskaper och färdigheter utifrån sina egna förutsättningar
barn och ungdomar får lust att aktivt söka kunskaper i ett livslångt lärande
språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom
förskoleverksamheten och skolan
det råder trivsel, trygghet och goda relationer mellan barn, elever och vuxna

förskoleverksamheten och skolan stimulerar barn och ungdomar till rörelse och
utevistelse.

Företagsamhet – kreativitet
Det innebär att…
°
°
°
°
°
°

barn och ungdomar utvecklar sin fantasi, nyfikenhet och lust att skapa
barn och ungdomar engagerar sig i närsamhället och internationellt i omvärlden.
entreprenörskap och företagsamhet stimuleras i alla verksamheter
det finns naturliga mötesplatser mellan skola, arbetsliv och närsamhället
studie- och yrkesvägledning är en naturlig del av skolans alla ämnen
förskoleverksamheten och skolan bidrar till att Gotland utvecklas till en konkurrenskraftig
region.

Hög medvetenhet om miljö och en sund livsstil
Det innebär att…
°
°

barn och ungdomar på Gotland väljer livsstilar som främjar hälsa och välbefinnande

°

barn och ungdomar känner ansvar för en god hushållning med naturens resurser och för
miljö- och energifrågor i ett kretsloppstänkande

det finns ett helhetsperspektiv på frågorna kring kost, motion, ANT (alkohol, narkotika,
tobak och andra droger), sex och samlevnad, fritidsaktiviteter samt etik/värderingar

Engagemang för kultur och den egna hembygden
Det innebär att…
°

barn och ungdomar aktivt engagerar sig för musik, dans, teater, litteratur, film, historia,
isynnerhet när det gäller Gotland och den egna hembygden

°

kultur i olika former utgör självklara och naturliga inslag i den vardagliga verksamheten
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Strategier för att uppnå målen
För att göra det möjligt att uppnå kommunens inriktnings- och effektmål har kommunfullmäktige i Gotlands kommun beslutat om följande strategier:

A. MÅL OCH RESURSER
För att möjliggöra att verksamhetsmålen uppnås samt att planering, fördelning och
uppföljning sker på ett effektivt sätt skall följande övergripande principer gälla:
-

De resurser som ställs till barn- och utbildningsnämndens förfogande skall vara
relaterade till de nationella (statliga) målen samt de kommunala inriktnings- och
effektmål som beslutats för olika delar av barn- och utbildningsnämndens olika
verksamheter.

-

De resurser som ställs till barn- och utbildningsnämndens förfogande skall vara
relaterade till de barn- och elevantal som omfattas av barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Barn- och utbildningsnämndens system för resursfördelning
skall grundas på principen om elevbidrag inom grund- resp gymnasieskola, och
principen om à-pris inom förskoleverksamheten.

-

Verksamhetsmått och nyckeltal gällande ekonomi, personalsituationen och
verksamheten skall regelbundet redovisas.

B. TILLSYN
För att säkra en god kvalitet och likvärdighet skall verksamhetsuppföljningar ske
kontinuerligt och återkopplas till Barn- och utbildningsnämnden samt i samband med
årsredovisningen till Kommunfullmäktige. Syftet är att stämma av i vilken mån
kommunen infriat sitt nationella (statliga) och kommunala uppdrag som utbildningsanordnare och att utgöra en bakgrund för kommunens överväganden i den årliga
budgetprocessen. Uppföljningen ger också medborgarna insyn i verksamheten.
Uppföljningar
Rektorer och förskolechefer skall fortlöpande följa upp och utvärdera hur man lyckas
förverkliga de uppsatta målen och utvärdera de lokala planerna. Alla chefer skall
genomföra årliga utvecklingssamtal med sina medarbetare. Lärarna inom grundskolan
skall genomföra utvecklingssamtal med sina elever tillsammans med resp förälder, samt
årliga föräldramöten. I tillämpliga former skall detta ske inom förskoleverksamheten,
särskolan, gymnasieskola och komvux. Uppföljning skall ske årligen av antimobbningsplaner, arbetsplaner, elev- och brukarinflytande, handikappfrågor,
jämställdhetsarbete, miljö-hälsa-livsstil samt samverkan med näringsliv och
närsamhälle. Uppföljning skall också ske i samband med förvaltningens terminsvisa
distriktsgenomgångar med verksamhetsansvariga.
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Kvalitetsutveckling
Uppföljningarna skall återkopplas till medarbetarna och ligga till grund för ett kontinuerligt förbättringsarbete i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Undervisningen
skall kvalitetssäkras för att se till att ingen elev lämnar grundskola resp gymnasieskola
utan nödvändiga kunskaper. Minst en skola skall nomineras till utmärkelsen ”Kvalitet
Svensk Skola” under perioden 2000-2002. Möjligheten att inrätta särskilda skolinspektörer/kvalitetsgranskare skall prövas.
Minst en skola skall uppfylla kraven till ansökan om att få grön flagg-certifiering under
perioden (2000-2002).
Det systematiska kvalitetsarbetet skall bedrivas enligt den strategi (1998 – 2004) som
barn- och utbildningsnämnden beslutat, varvid kvalitetsinstrumentet Kvalitet Svensk
skola skall användas inom samtliga verksamheter, kompletterat med instrumentet Ecers
inom förskoleverksamheten.

C. LEDARSKAP OCH LEDNING
För att skapa förutsättningar för rektor/förskolechef att ansvara för verksamhetens
måluppfyllelse och vara pedagogiska ledare skall det råda tydlighet i allt ledarskap - från
barn- och utbildningsnämnden till lärarrollen inom förskola/skola. Följande
grundläggande principer för barn- och utbildningsförvaltningens ledningsorganisation
och ledningsarbete skall gälla:
- Verksamheten skall präglas av god etik och moral för att skapa en bra arbetsmiljö
och därmed bidra till att utveckla självtillit och social kompetens
- Ledningsorganisation och administration skall vara dimensionerad så att det finns
förutsättningar att utforma verksamheten enligt de krav som ställs och så att det råder
hög grad av arbetstillfredsställelse
- Rektor/förskolechef är verksamhetsansvarig och skall tydligt förfoga över egna
resurser och befogenheter.
- Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsarbete skall säkerställa barn- och
utbildningsnämndens och förvaltningsledningens styrning och kontroll samtidigt som
det ger stöd och service till verksamhetsansvariga chefer.
- Chefskontrakt resp medarbetarkontrakt skall tydligt definiera chefernas resp
medarbetarnas ansvar och åtaganden.
- Chefsutveckling och handledning skall erbjudas samtliga chefer enligt kommunens
chefspolicy.

D. PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
För att skapa förutsättningar för måluppfyllelse i verksamheten måste personal- och
kompetensförsörjning inom förvaltningen säkerställas. De åtgärder som krävs i dessa
avseenden skall redovisas i årliga handlingsplaner, utgående från en fastställd övergripande personalplan. Handlingsplanerna skall redovisa nödvändiga aktiviteter, t ex
rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljöinsatser m m och utgöra en grund för
kommunens överväganden i den årliga budgetprocessen. En jämn könsfördelning skall
eftersträvas i alla delar av verksamheten. Ett aktivt arbete skall ske för att rekrytera fler
4

PLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLA 2000 – 2002.
män till förskoleverksamhet. Det manliga nätverk som finns inom skolbarnomsorgen
skall stödjas.

E. INFLYTANDE OCH SAMVERKAN
För att skapa förutsättningar för måluppfyllelse i verksamheten skall den kraft som
ligger i ett ökat engagemang och större delaktighet tas tillvara och utvecklas. Rutinerna
för inflytande och samverkan skall ges fasta former och dokumenteras:
Elever
-

Elevråd och klassråd
Skolråd (i tillämpliga former inom gymnasieskolan)
Utvecklingssamtal ( i förskoleklass och grundskola tillsammans med förälder)
Lokal styrelse med elevmajoritet kan prövas inom del av gymnasieskolan
och/eller komvux.

Brukarna (föräldrar)
Skolråd/förvaltningsråd samt i tillämpliga former inom förskola och övriga
skolformer
Utvecklingssamtal (förskoleklass och grundskola)
Lokal styrelse med vårdnadshavarmajoritet skall eftersträvas inom grundskolan.
Medarbetarna
- Medarbetarsamtal (enl kommunens personalpolicy)
- Samverkan (enl kommunens samverkansavtal)
- S k ”hängavtal”med berörda fackliga organisationer enligt Skolutvecklingsavtalet
(Skola 2000) samt motsvarande avtal inom förskolan
Närsamhälle
- Samarbete med närsamhället och arbetslivet enligt policydokumentet Skola-arbetsliv
genom skolråd, programråd och årlig studie-/yrkesmässa samt med bibliotek, Länsmuseet,
Länsteater och övriga kulturinstitutioner.
Skola – andra utbildningsanordnare
- Samarbete mellan andra utbildningsanordnare skall eftersträvas.

F. INTEGRATION /ÖVERGÅNGAR
För att skapa förutsättningar för måluppfyllelse i verksamheten skall integration och
övergångar mellan olika skolformer från förskola t o m gymnasieskolan ges särskild
uppmärksamhet enligt fastställda och dokumenterade rutiner. Det skall finnas fasta
rutiner för inskolning och för byte av lärare och skola.

G. SKOLVÄSENDETS ORGANISATION
För att skapa förutsättningar för måluppfyllelse i verksamheten skall den organiseras i
enheter som skapar grund för en god arbetsmiljö och för fungerande arbetslag, barn-och
5
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elevgrupper. Enheterna skall vara kostnadseffektiva och planeringen skall präglas av
långsiktighet och framförhållning. För resp skolform gäller särskilt:
a. Förskoleverksamhet / Grundskola
1.

Lokaler

Förskola, skola och fritidshem skall där det är möjligt lokaliseras i anslutning till
varandra.
2.

Lokalisering

Skolans lokalisering bör samordnas med annan verksamhet i syfte att underlätta
samverkan och i syfte att stärka servicen på den gotländska landsbygden.
b. Gymnasieskola
Den samlade kommunala gymnasieskolan skall utformas utifrån de nya statliga mål som
riksdagen och regeringen beslutat om samt utifrån de lokala förutsättningarna på
Gotland. Utbildningsutbudet, inriktningar, profiler, kurser samt valmöjligheter skall så
långt det är möjligt anpassas till elevernas och kommuninvånarnas önskemål samt till
lokala förutsättningar.
Den kommunala gymnasieskolan skall i huvudsak lokaliseras till tre platser: Sävetomten
, Visby Norr och Lövsta. Dessutom skall där så är möjligt delar av program och kurser
genomföras tillsammans med andra utbildningsanordnare och näringslivet ute i
företagen samt som distansutbildning med hjälp av IT. Vidare skall samverkan med bl a
Amu-Gruppen, Donnergymnasiet, MKG och Högskolan eftersträvas.
b. Komvux
Systemen för vuxenutbildning kommer under de närmaste åren bli föremål för stora
förändringar. Planeringen skall präglas av framförhållning och flexibilitet.
c. Särskola
Särskolan skall inom den obligatoriska delen, grundsärskola och träningsskola, vara
lokalmässigt och åldersadekvat integrerad med grundskolan och koncentreras till ett
begränsat antal skolor. Den frivilliga delen, gymnasiesärskola och särvux skall vara
samlokaliserad med gymnasieskolan och komvux.
I särskolans regi skall bedrivas specialförskola med därtill hörande fritidsverksamhet.
Enskilda särskolelever skall kunna erbjudas möjlighet till undervisning i hemortens
grundskola.
d. Kulturskola
Skolan skall utgöra en Kulturskola som innehåller instrumentalmusik, sång,
ensemblespel, dans, drama/musikteater samt på sikt även bild och form. En hög grad av
tillgänglighet skall eftersträvas.

H. Strategiska utvecklingsfrågor 2000 – 2002
Stöd och service till den pedagogiska verksamheten (t ex skolmåltider, skjutsar,
vaktmästeri, lokalvård, IT m m) skall så långt möjligt samordnas med andra verksamheter inom kommunen. Stöd och service skall konkurrensutsättas i utökad grad.
6
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Nedan redovisas större förändringar som har beslutats eller kommer att beslutas av
riksdag eller regering och som kommer att innebära ökade krav på kommunala
åtaganden:
Allmän förskola och maxtaxa. Beslut vår 2000. Ev successivt införande fr o m 2001.
Reformerad gymnasieskola. Successivt genomförande fr o m Ht 2000, innebärande:
-

Nya programmål
Ett nytt nationellt teknikprogram med nya inriktningar
Nya inriktningar på de nationella programmen
Nya och reviderade kurser på samtliga program
Ökade valmöjligheter för eleverna
Mer undervisningstid för elever på APU-program
Mer lärlingsutbildning
En ny programstruktur som kräver förändrad inre organisation

Övriga utvecklingsområden
Möjligheterna skall undersökas att utveckla följande inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde:
Livsmedelstekniskt program
Trädgårdsinriktning inom naturbruksprogrammet
Vårdskola
Regionalt pedagogiskt utvecklingscentrum

I. Övrigt
Måltidsverksamhet
Måltidsverksamheten skall erbjuda en varierad, näringsriktig och välsmakande kost i en
trivsam miljö och medverka till att ge barn och elever en god matkultur. Lunchen skall
motsvara en tredjedel av dagsbehovet. Barn och elever skall erhålla specialkost om det
är motiverat av medicinska, kulturella eller etiska skäl.

7

PLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLA 2000 – 2002.
Bilaga till
Plan för förskoleverksamhet och skola 2000 – 2002

Effektmål – uppnåendemål
samt uppföljning
( Effektmålen - uppnåendemålen revideras årligen av BUN i samband
med behandling av budget och flerårsplan )

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Effektmål:
1. Minst 92 % av vårdnadshavarna skall besvara frågan ”Är Du nöjd med den
förskoleverksamhet resp skolbarnsomsorg som kommunen erbjuder?” med minst 3 på en

5-gradig skala. Ingen skall ge omdömet 1.
(Jämförelse: enkät 1997: 94 % har givit svarsalternativ 3, 4 el 5 på en 5-gradig skala )
(Jämförelse: enkät 1997):

Delfaktorer:
Aktiviteter/verksamhet
Brukarinflytande
Trivsel
Trygghet
Tider/Schema
Lokaler

93 %
90 %
97 %
96 %
96 %
88 %

har givit svarsalternativ 3, 4 el 5 på en 5-gradig skala
”
”
”
”
”

1. Svag språkutveckling skall vara upptäckt senast när barnet fyller 5 år.
2. Alla barn som behöver särskilda stödåtgärder i sin utveckling skall ha ett
individuellt utformat skriftligt åtgärdsprogram (utvecklingsplan) inom två månader
efter att behovet konstaterats
3. Plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall anvisas på önskat datum, dock
senast vid en sådan tidpunkt att vårdnadshavaren inte tvingas avstå från arbete,
utbildning eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Uppföljningar

A. Enkät som belyser vårdnadshavares uppfattningar (vartannat år).
B. Kontinuerlig uppföljning av barnet i verksamheten samt föräldrasamtal
C. Åtgärder för barn och elever i behov av särskilt stöd redovisas årligen enligt särskild
uppföljningsplan
D. Köstatistik redovisas i anslutning till kvartalsrapporterna.
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Förskoleklass och grundskola
Effektmål :
Undervisningsresultat
Betyg, samtliga ämnen, skolår 9
1. Minst 94 % av betygen skall vara godkänd, väl godkänd eller mycket väl godkänd
(dvs högst 6% som ej uppnår betygsgraden godkänd)
(Jämförelse Vt 1998: 92 %, Vt 1999:94 % )

Betyg, kärnämnen (svenska, engelska, matematik), skolår 9
2. Minst 94% av eleverna skall uppnå godkänt betyg i svenska, engelska och
matematik. (Jämförelse Vt 1998: 94 %, Vt 1999: 90 %)
Särskilda stödåtgärder
3. Alla elever som behöver särskilda stödåtgärder i sin utveckling skall ha ett
individuellt utformat skriftligt åtgärdsprogram (utvecklingsplan) inom två månader
efter att behovet konstaterats.
Elevernas bedömning av verksamheten
4. Minst 92 % av eleverna i skolår 5, och 85 % av eleverna i skolår 8 skall ge verksamheten ett sammanfattande omdöme som uppgår till minst 3 på en 5-gradig skala.
Ingen skall ge omdömet 1.
(Jämförelse 1998: Skolår 5: 90 % som har givit svarsalternativ 3, 4 el 5 på en 5-gradig skala)
Skolår 8: 80 % som har givit svarsalternativ 3, 4 el 5 på en 5-gradig skala)
(Jämförelse

År 5 1998

År 8 1998)

Delfaktorer
Arbetets anordning
Elevinflytande
Miljö
Trivsel/relationer
Trygghet
Undervisningen

94%
89%
84%
95%
95%
86%

85% har givit svarsalternativ 3, 4 el 5 på en 5-gradig skala
68%
”
68%
”
84%
”
96%
”
80%
”

Uppföljningar
A.
Test av barnets utveckling skall genomföras då barnet är i 6-årsåldern.
B.
C.
D.

Elever i skolår 2 skall genomföra SV:s observationsmaterial i svenska och matematik.
Elever i skolår 2, 4 och 7 skall genomföra test avseende läs- och skrivförmåga
Elever i skolår 5 och 9 skall genomföra Skolverkets ämnesprov i svenska, engelska,
matematik

E.

Elever i grundskolans skolår 5 och 8 skall i årlig enkät avge omdöme om verksamheten.

F.

Betygsstatistik avseende grundskolans skolår 8 och 9 redovisas årligen.
Skolverkets statistik över genomsnittligt meritvärde skall redovisas årligen. (Meritvärdet

G.

utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15,
MVG=20). Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de
elever som fått betyg i minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever
som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. )
(Jämförelse: Vt 1998: Gotland: 191,1; Riket: 200,8)
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Gymnasieskola
Effektmål:
Undervisningsresultat

1.

Minst 88 % av de elever som lämnar gymnasieskolan skall uppnå allmän behörighet* för
högskolestudier. (Procenttalet anger studieresultatet för de elever som det aktuella året
slutfört gymnasiestudierna) (Jämförelse Vt 1998: Gotland: 88 %; Landsb.kommuner 84%; Riket:
83 %; Skolverkets rapporter. Jämförelsetal för skolan, Tab 5)

2.

Minst 61 % av kommunens 20-åringar skall uppnå allmän behörighet* för
högskolestudier. (Procenttalet anger både avgångar och studieresultat för 20-åringar)
(Jämförelse Vt 1998: Gotland: 60 %; Landsb.kommuner 61%; Riket: 62 % av elever födda 1978;
Skolverkets rapporter. Jämförelsetal för skolan, Tab 4)

* Grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier har den som i slutbetyg från nationellt
eller specialutformat program har lägst betyget godkänd på kurser som omfattar minst 90% av de
gymnasieprogram som krävs för fullständigt program

Elevernas bedömning av verksamheten
3. Eleverna vid gymnasieskolan skall ge verksamheten ett sammanfattande omdöme
som uppgår till minst 3,1 på en 5-gradig skala. (Jämförelse 1998: 3,1)
(Jämförelse 1998:
Övriga faktorer
Gotland
Undervisning
3,2
Arbetsmiljö
2,9
Trivsel
3,5
Elevinflytande
2,8
Avsaknad av mobbning
4,8

Riket
3,3 (5-gradig skala, 1 är lägsta värde; 5 är högsta värde)
3,2
3,6
2,7
4,8

Högskoleövergång

4.

Andelen av de elever som lämnar gymnasieskolan och övergår till högskola (inom tre år
efter gymnasieskola, enl Skolverkets statistik) skall på Gotland uppgå till minst riksgenomsnittet. (Jämförelse Vt 1998: Gotland 45 %; Riket 45 %; Skolverkets rapporter. Jämförelsetal för
skolan, Tab 4)

Särskilda stödåtgärder

5.

Alla elever som behöver särskilda stödåtgärder i sin utveckling skall ha ett individuellt
utformat skriftligt åtgärdsprogram (studieplan) inom två månader efter att behovet
konstaterats.

Uppföljningar
A. Eleverna i gymnasieskolans år 1 skall genomföra test avseende läs- och skrivförmåga
B. Eleverna i gymnasieskolans år 2 skall i enkät (TEMO) vartannat år avge omdöme om verksamheten.
C. Statistik som belyser elevernas resultat i fråga om betyg redovisas årligen.
D. Statistik som belyser antal elever som går ett fjärde år i gymnasieskolan redovisas årligen.
E. Skolverkets statistik över allmän behörighet för högskolestudier och övergångsfrekvens till högskola
(inom 3 år efter gymnasieskola) redovisas årligen.
F.

Intagningsstatistik och statistik som belyser antalet elever på individuella program skall redovisas
årligen

G. Jämförande statistik över gymnasieskolans program skall redovisas årligen
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Särskola
Effektmål:
Vårdnadshavarnas bedömning
1.

Minst 90 % av vårdnadshavarna skall ge verksamheten ett sammanfattande omdöme som
uppgår till minst 3 på en 5-gradig skala (Medelvärde). Ingen skall ge omdömet 1.
(Jämförelse, enkät 1997: Grundsär: 90 %; Träningsskola: 88% )

(Jämförelse, enkät 1997: OBS! Siffrorna nedan är ej statistiskt säkerställda!
Faktorer
Grundsär
Träningsskola
Brukarinflytande
88 %
90 %
Integrering
85 %
65 %
Samverkan
73 %
90 %
Till o från skolan
65 %
75 %
Trivsel
58 %
75 %
Undervisning
90 %
95 %

Uppföljning

A. Enkät som belyser vårdnadshavares uppfattningar (vartannat år).

Komvux
Effektmål :
Undervisningsresultat

1.

Studieavbrotten skall uppgå till max 5 %. (Jämförelse Vt 1998: Gotland 7 %; Riket 10 %)

Uppföljning

A. Skolverkets statistik avseende studieresultat redovisas årligen.
B. Kursvärdering skall ske genom elevenkäter

Kulturskola
Effektmål (nyckeltal):
Elevernas bedömning av verksamheten
1. Minst 90 % av Kulturskolans elever skall ge verksamheten ett sammanfattande
omdöme som uppgår till minst 3 på en 5-gradig skala. Ingen skall ge omdömet 1.
(Jämförelse från tidigare enkäter saknas)

Uppföljningar

A. Enkät till Kulturskolans elever (vartannat år)
B. Köstatistik redovisas terminsvis.
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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

Interpellationssvar angående kommunens markinnehav och service vid
Kvarnåkershamn
Ledamoten Eric Carlsson har i en interpellation ang kommunens markinnehav
och service vid Kvarnåkershamn till mig ställt nedanstående frågor:
”Efter kommunfullmäktiges beslut 1997 04 28 har Gotlands kommun ett
ganska stort markinnehav i Kvarnåkershamn.
Kommunens policy har varit att inte i egen regi exploatera mark för
fritidsboende. Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 1999 11 10 beslutat
minska på kommunens service i Kvarnåkershamn.
Jag vill ställa följande frågor till Tekniska nämndens ordförande:
Anser Du att kommunen skall planera och exploatera sin mark i
Kvarnåkershamn?
Vilka planer har Tekniska nämnden för området?
Anser Du att det är rätt tidpunkt att nu minska kommunens service i området?
Mitt svar är:
Fråga 1
Markområdet bör planläggas och exploateras för att tillskapa flera tomter som
komplettering till nuvarande bebyggelse.
Det finns då två vägar att gå:
Sälja hela området till en exploatör som genomför avstyckning och
exploatering av tomter för försäljning, alternativt byggnation i egen regi.
Kommunen planlägger och exploaterar området, bygger ut infrastrukturen och
därefter säljer avstyckade tomter.
Fråga 2
Kommunstyrelsen beslöt 1997 10 30:
Kommunen behåller samtliga fastigheter i Kvarnåkershamn med undantag av
de tomter som redan är bebyggda med fritidshus (7 st). Avsikten skall vara att
efter planläggning försälja fastigheterna.
Byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan på
kommunens fastigheter för tillskapande av fritidstomter och campingplats.

Tekniska nämnden får i uppdrag att på lämpligt sätt genomföra försäljning av
tomter med befintliga fritidshus på kommunens mark.
Det är av betydelse att kommunen själv står för planläggning av området med
hänsyn till områdets beskaffenhet och det befintliga VA-verkets läge. Av de
sju fritidshusen har tre klarats ut och mark avstyckats och sålts.
Tekniska nämnden tar ställning till den vidare handläggningen när
”förslag till detaljplan” framtagits.

Fråga 3
Med hänsyn till rådande ekonomiska läge inom kommunen, måste vissa
inskränkningar i kommunens erbjudande av tjänster accepteras.
En sådan tjänst är drift och underhåll av badbryggor på icke kommunal mark.
Visby den 10 februari 2000
Ove Nyman

