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Kf § 198
Gotlands kommuns ekokommunpris 2004
KS 2004/0475-40
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 295

Kommunstyrelsen hade beslutat att tilldela Förskolan Torpet i Vibble Gotlands
kommuns Ekokommunpris år 2004.
Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) presenterade styrelsens motivering
för sitt val:
”Ekokommunpriset 2004 går till Förskolan Torpet i Vibble för dess pedagogiska
målmedvetna miljöarbete med tydliga kretsloppsmål, helt i linje med kommunens
kretsloppsplan, som resulterat i Grön-flaggcertifiering, Förskolans arbete har
dessutom uppmärksammats utanför Gotland på vetenskapsevenemanget ’Science
in the city’ 2004 i Kungsträdgården i Stockholm.”
Kommunfullmäktiges ordförande Claes-Göran Nilsson överlämnade vandringspriset
och ett diplom.
Caritha Österdahl, Ingegärd Jönsson, Lotta Martis och Tina Ekedahl, personal vid
Förskolan Torpet, framförde sina och barnens tack för utmärkelsen. Barn- och
utbildningsförvaltningens chef Lars Danielsson framförde sitt och förvaltningens
tack.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 199
Taxor och avgifter. Införande av uteblivandeavgift hos distriktssköterska/undersköterska
KS 2004/0390-90
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-09-13, § 239
- Ledningskontoret 2004-09-27
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 291

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att en uteblivandeavgift på 100
kronor på alla bokade besök införs hos distriktssköterska och undersköterska där
patienten uteblir. Uteblivandeavgift föreslås träda i kraft 2005-01-01.
Syftet med en avgift för uteblivande är att i en större grad kunna planera arbetet
och säkra tillgång på distriktssköterska och undersköterska för andra patienter.
Vid besök hos distriktssköterska betalas ingen avgift utom i specifika fall och
totalt för hela primärvården förekommer drygt 500 planerade besök per år där
patienten uteblir. Vid andra planerade besök än till distriktssköterska och undersköterska förekommer det idag uteblivandeavgift motsvarande patientavgift.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
K o m mu n f u l l m ä kt i ge s b e s lu t
• En uteblivandeavgift på 100 kronor införs för alla bokade besök hos
distriktssköterska/undersköterska där patienten uteblir.
• Beslutet träder i kraft 1 januari 2005.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontorets verksamhetsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

229

PROTOKOLL
2004-11-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 200
Strategisk plan och budget 2005-2007
KS 2004/0131-04
- Kommunstyrelsens förslag till Strategisk plan och budget 2005-2007, 2004-11-28
- Ledningskontorets missiv till Strategisk plan och budget 2005-2007, 2004-10-18
- Ledningskontorets förslag: Kf:s direktiv och rekommendationer till nämnderna 2004-10-20
- Centrala samverkanskommittén 2004-10-20
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 279
- Ledningskontorets utkast KF - Strategisk plan och budget 2005-2007, 2004-11-29

Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok inledde ärendet med att ge såväl en
vägledning som sammanfattning av arbetet med strategisk plan och budget för
2005-2007.

Allmänna förutsättningar
Allmänt
Det har vid höstens budgetavstämning framhållits att ekonomin inte kommer att
vara i balans vid utgången av 2004 och att detta underskott ska hämtas in. Samt
har det poängterats vikten av att ha en buffert för att ge möjlighet att återbetala
tidigare års underskott.
Strategiska frågor som särskilt har belysts har varit: Vision 2025 och Strategiska
markfrågor samt Arkivcentrum, där kommunstyrelsen har beslutat att ett arkivcentrum ska uppföras, se särskilt beslut (Ks 2004-10-28, § 277).
Kommunfullmäktiges mål och direktiv
Personalpolitiska mål
För perioden 2003-2006 har kommunfullmäktige tidigare antagit direktiv och
fastställt mål för personalpolitiken.
Kommunstyrelsen har föreslagit ändring av mål från 2004 om att minska antalet
anställda i Gotlands kommun med minst 200 årsarbetare då detta ännu inte
infriats. Det nya förslaget till mål lyder: Minska antalet anställda i Gotlands
kommun med minst 100 årsarbetare 2005 och ytterligare 100 årsarbetare 2006.
Det har även föreslagits att ompröva mål för 2004 om halvering av oönskade
deltider. Det nya förslaget medför att andelen oönskade deltider ska halveras till
utgången av 2006, 25 % år 2005 och 25 % år 2006. De nya målen avses att ingå i
styrkortets perspektiv för ekonomi samt medarbetare/ledare.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Det har även beslutats om en modell för uppföljning av löpande personalkostnader, se särskilt beslut (Ks 2004-10-28, § 281).
Personaldirektör Gun Tidestav har vid höstens budgetavstämning föredragit och
presenterat personalpolitiska mål och åtgärder.
Omvärldsanalys, styrkort och fokusområden
Den förändrade styrprocessen (kommunstyrelsens beslut 2004-02-26, § 40) har
inneburit ett förändrat fokus mot en tydligare styrning mot gemensamma visioner
och mål med utgångspunkt i Vision 2010 och den omvärldsanalys som årligen
sker. Detta har medfört att strategiska fokusområden ska identifieras och
utarbetas.
Omvärldsanalys har utarbetats för 2004-2009 inom ramen för styrprocessen.
Syftet med omvärldsanalysen är att skapa ett komplement till kommunens
övergripande ”Vision 2010”.
I den strategiska plan och budget som antas av kommunfullmäktige ingår även ett
s.k. styrkort för 2005 vilket ska gälla för kommunen. Styrkort har införts som ett
hjälpmedel för planering, styrning och uppföljning av verksamheten utifrån 5
perspektiv (samhälle, medarbetare/ledare, brukare/kunder, processer och
ekonomi). Varje nämnd har redovisat åtgärdsplaner för dessa fem perspektiv till
budgetavstämningen.
Revidering av styrkort för 2005 har presenterats på budgetavstämningen.
Strategiska fokusområden har fastställts av kommunfullmäktige och varje nämnd
fick i juni 2004 i uppdrag att för varje område formulera åtgärdsplaner för att nå
Vision och inriktningsmål: • En god, jämlik och jämställd folkhälsa med särskild
inriktning på barn och unga. • Tillväxt och befolkningsökning genom bl.a. höjd
utbildningsnivå, bostadsbyggande, infrastruktur, marknadsföring och
företagande.
Nämndernas och bolagens åtgärdsplaner för fokusområde folkhälsa och respektive
fokusområde tillväxt och befolkningsutveckling har presenterats på
budgetavstämningen.
Sammanställning av styrkort med strategiska fokusområden återfinns i särskilt
dokument: Strategisk plan och budget 2005-2007, se bilaga till protokollet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen har (2004-10-28, § 279) beslutat att styrtal för rehabiliteringsarbetet under C. Perspektiv Medarbetare/Ledare skulle ändras till att rehabiliteringsutredningar påbörjas direkt efter insjuknandet och genomförs i enlighet med
lagstiftning. De har även beslutat att som framgångsfaktor i styrkortet under E.
Perspektiv Samhälle lägga till ”Smidiga Gotland".
Budget 2005
Balanskrav: Av underskottet i 2001 års bokslut, 76 mnkr, återstår att täcka
19 mnkr.
Delårsrapport 2 för 2004: Nämnderna har redovisat ett försämrat resultat jämfört
med delårsrapport 1 och nämnderna har nu ett sammanlagt underskott i verksamheten med -53 mnkr. Kommunens totala resultat enligt prognosen uppgår till
-73 mnkr. Det negativa resultatet är främst att hänföra till prognoser för socialoch omsorgsnämnden (-48 mnkr), hälso- och sjukvårdsnämnden (-18 mnkr) och
räddningstjänsten (-4 mnkr). En annan huvudorsak till det negativa resultatet är
bortfall av skatteintäkter och statsbidrag. De krisgrupper som bildades i början av
året för barn- och utbildningsnämnden, social- och omsorgsnämnden och hälsooch sjukvårdsnämnden har arbetat med att få bort eller minska sina underskott och
avrapporteringar har skett i kommunstyrelsen, vars arbetsutskott tillika är
kommunens krisgrupp. Särskilt krisgruppsmöte (2004-09-27) har hållits där förslag
till åtgärder diskuterats. Beslut om dessa åtgärder för att minimera årets
underskott har skett i särskilt beslut (Ks Au 2004-10-05–07, § 212).
Utgångsläge: Budgetavstämningens utgångspunkt har varit att behålla budgetramarna från 2004 oförändrade samt att fullgöra det treåriga besparingsbetinget på
sammanlagt 128 mnkr 2004-2006. Ett resultat motsvarande ett överskott på ca
60 mnkr för 2005 har bedömts vara det lägsta belopp som erfordras för att gardera
sig mot oförutsedda händelser och täcka tidigare underskott.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Investeringar; ramar
Efter budgetberedningen i våras uppgick nämndernas investeringsäskanden till
drygt 216 mnkr; 171,8 mnkr i skattefinansierad verksamhet och 44,2 mnkr i
affärsdrivande verksamhet.
Kommunstyrelsen har upptagit följande tillkommande
investeringsäskanden efter budgetavstämning
TEKNISKA NÄMNDEN Fördyringar Vårdcentralen 2 Korpen

3 000

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Förskolor, fördyringar
Burgsvik, Endre, Fole (2 150+1 150 efter arbetsutskottet)

3 300

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Generella behov utöver de
20 mkr som getts i beredningen våren 2004 *

Total investeringsbudget efter budgetavstämningen
Bygg och anläggning
Affärsdrivande
Inventarier, utrustning
IT

–

222 760
109 280
44 200
55 525
13 755

* Anm: Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås att till budgetberedningen i maj 2005
redovisa planerade investeringsbehov av medicinteknisk utrustning och dylikt för
planperioden 2006-2010.

Driftbudget ramar
Sammanlagt ökade ramarna för 2005 med 38,2 mnkr efter kommunfullmäktiges
beslut 2004-06-23. De 3 största ökningarna i ramen erhöll: Barn- och utbildningsnämnden som fick en ökning med 10 mnkr, Social- och omsorgsnämnden
10 mnkr samt hälso- och sjukvårdsnämnden 15 mnkr.
Besparingar: De strukturella besparingarna uppgår sammanlagt till 128 mnkr för
åren 2004-2006. För år 2005 har besparingarna lagts ut på nämnd med 46,3 mnkr
och med 36,2 mnkr 2006. I dessa belopp ingår 10 mnkr i kommungemensamma
besparingar för respektive år. Fördelning av sparbeting sker utifrån 3 % av
nämndens nettobudget under en treårsperiod.
Kommunstyrelsens förslag till driftsbudget:
Kommunstyrelsen har lagt fram ett enigt föreslag. Förändring mot arbetsutskottet
är att det har föreslagits att ramen utökas med 2 mnkr för barn- och utbildningsnämnden. Medlen ska användas för att ge tid till väl underbyggda beslut om
skolorganisation och bromsa nedläggningen.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ramförändringar efter budgetavstämningRamjusteringar (tkr)
Hälso- och sjukvårdsnämnden, överkompensation i ramar 2004 för
statsbidrag tandvård *

-1 100

Barn- och utbildningsnämnden, förtätningsmedel (Wärnersson), till
utjämningssystemet

21 000

Summa ramjusteringar
19 900
* Antecknas att hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om täckning av
merkostnad med 1 mnkr för avtal med läkarföreningen redan är utfördelade.
Ramutökningar
Kommunstyrelsen: Politikerorganisationen, ramökning för
överförmyndare, se särskilt beslut (Au § 213)

750

Kommunstyrelsen: Ledningskontoret, världsarvskommittén, permanent
budgetanslag

200

Kommunstyrelsen: Ledningskontoret, omställning och utveckling (för att
bl.a. hantera personalomställnings-, projekt- och konsultkostnader) *1

10 000

Kommunstyrelsen: Räddningstjänsten, ramförstärkning *2

3 500

Barn- och utbildningsnämnden: Ökad efterfrågan och nyttjandegrad av
förskoleverksamhet

5 300

Barn- och utbildningsnämnden: För att ge tid till väl underbyggda beslut
om skolorganisation och bromsa nedläggningar

2 000

Hälso- och sjukvårdsnämnden: Allmän ramförstärkning av budgeten
inklusive vårdgaranti

10 000

Social- och omsorgsnämnden: Ramförstärkning p.g.a. ingående obalans
m.m. *3

25 000

Finansförvaltning: Psykiatri och missbruksvård
(att fördelas vid senare tillfälle)

5 600

Finansförvaltning: ekologiska och närproducerade livsmedel *4

1 000

Summa ramutökningar

63 350

*1 Anm 1: Medel som begärts för elektronisk fakturahantering har inte särskilt avsatts
utan hänförs till ledningskontorets utökade ram. När projektet är igångsatt sker debitering av konsult- och servicekontoret. Kommunstyrelsen har beslutat att de ekonomiska effekterna av elektronisk fakturahantering ska redovisas i kommunstyrelsen och
prövas i samband med att igångsättningstillstånd beviljas innan tillstyrkta medel för
investeringar och drift får rekvireras.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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*1 Anm 2: Ledningskontoret har föreslagit att det ska beviljas 15 mnkr i insatser för
personalavveckling och omstruktureringar för att klara det personalpolitiska målet
med minskning av antalet årsarbetare. Dessa medel bör placeras centralt och utbetalning bör ske efter bedömning av personaldirektör. Kontoret anser att en uppföljning
av åtagandena i de personalpolitiska målen ska göras och att återrapportering ska ske
från berörd nämnd till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslöt att insatser för
personalavveckling och omstrukturering ska ingå i ledningskontorets utökade ram på
10 mnkr för omställnings- och utvecklingsmedel.
*1 Anm 3: Folkhögskolans begäran om 200 tkr i ramökning för en f.d. rektor har
kommunstyrelsen beslutat att ledningskontoret får hantera inom ram för omställning
och utveckling. Folkhögskolans begäran om 600 för interkommunala överföringar
2004 har avslagits.
*2 Anm: Arbetsutskottet har beslutat att en krisgrupp för räddningstjänsten inrättas och
till att ingå i denna utsågs: Åke Svensson (s), Brittis Benzler (v), Eva Nypelius (c),
samt ledningskontorets koncerncontroller Anders Gripne.
*3 Anm 1: Social- och omsorgsnämnden begäran om tilläggsanslag med 46,4 mnkr för
2004 har avslagits av kommunstyrelsen.
*3 Anm 2: Social- och omsorgsnämndens begäran om medel för friskare medarbetare har
avslagits. Se särskilt beslut (Ks § 276).
*4 Anm: Kommunstyrelsen har beslutat att ledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styra över kommunens inköp mot en större andel ekologiska och närproducerde livsmedel. För de därigenom ökade kostnaderna avsätts
1 mnkr i finansförvaltningen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Driftbudget per nämnd (efter budgetavstämningen)
I miljoner kronor (mnkr) Ramökning
Nämnd/förvaltning
2005

KS/Politikerorganisation
KS/Ledningskontoret
KS/Lövsta landsbygdscentrum
KS/Räddningstjänsten
Styrelsen för konsult och service
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Folkhögskolan
Social- och omsorgsnämnden

0,8
11,2
1,7
3,5

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Finansförvaltning
Summa

Strukturella besparingar
2005
2006

0,8
15,3
0,7
35,0
25,0

-0,2
0
0
-1,0
-7,1
0
-0,1
-0,8
-10,0
-0,1
-8,0
-9,0

5,6

-10,0

99,6

-46,3

-0,5
0
0
-1,0
-4,1
-0,4
0,05
-1,5
-10,0
-0,1
-8,0
-9,0

-36,2

Anm: Barn- och utbildningsnämnden har begärt överföring av budgetmedel till tekniska
nämnden för avgiftsfria resor för barn och ungdom med 7 208 tkr för 2005. Tekniska
nämnden har till budgetavstämningen inte godkänt beloppet. Ärendet återremitteras
för sedvanlig beredning.

Avsättning till årets resultat
Ytterligare inkomna statsbidragsmedel för LSS beräknat till 10 mnkr har av
kommunstyrelsen (Ks 2004-10-28, § 279) avsatts till årets resultat.
Anföranden:
Anföranden hölls av Curt Broberg (c), Sonia Landin (s) och Stefan Nypelius (c).
Yrkanden:
• Jan Lundgren (s) yrkade, med instämmande av Eva Nypelius (c), Brittis
Benzler (v) Hans-Åke Norrby (mp), bifall till kommunstyrelsens förslag.
• Lena Celion (m) yrkade, med instämmande av Bror Lindahl (fp), bifall till

kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet att överenskommelsen om
valfrihet inom vården återinförs från 1 januari 2005.
• Torgny Lihnell (mp) yrkade, med instämmande av Carina Lindberg (v), avslag

på Lena Celions tilläggsyrkande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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• Inger Harlevi (m) yrkade, med instämmande av Solveig Artsman (m) och Lilian

Edwards (m), att förslaget om kultur- och fritidsförvaltningens flytt lyfts ur och
återremitteras för konsekvensanalys och möjlighet för nämnden och dess
förvaltning att vara delaktig i processen.
• Eva Nypelius (c) yrkade avslag på Inger Harlevi (m) förslag om återremiss.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på Inger Harlevis yrkande om återremiss eller om ärendet
skulle avgöras på dagens sammanträde och förklarade sig anse att kommunstyrelsens
förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och
NEJ för Inger Harlevis yrkande. 56 ledamöter röstade ja. 15 ledamöter röstade nej. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således
beslutat avslå förslaget om återremiss.
Ordföranden ställde därefter proposition på kommunstyrelsens samlade förslag till
antagande av strategisk plan och budget 2005-2007 och fann att det bifallits.
Slutligen ställde ordföranden proposition på Lena Celions tilläggsyrkande och fann att
detta hade avslagits.

K o m mu n f u l l m ä kt i ge s b e s lu t
• Föreliggande förslag till strategisk plan och budget 2005-2007 fastställs.
• Föreliggande förslag till flerårsplan för perioden 2005-2009 förklaras
upprättad.
• Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2005 är oförändrad och fastställs till
32:75 kr per skattekrona.
• Investeringar upptas med 222 760 tkr. Av dessa avser 44 200 tkr ej
skattefinansierade investeringar.
• Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till
100 mnkr.
• Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt
att ta upp, bestäms till 200 mnkr.
• Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för
300 mnkr.
• Av ledningskontoret upprättat förslag till ”Kommunfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna” för budgetåret 2005 fastställs.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Personalpolitiska mål
• De tidigare personalpolitiska målen om minskning av antalet anställda och att
andelen oönskade deltider ska halveras till utgången av 2004 ersätts av nya
styrtal under styrkortsperspektivet ”ekonomi” respektive medarbetare/ledare:
• ”Antal anställda minskas med 100 genom planerade strukturella
förändringar”.
• "Minskning av oönskade deltider med 25 %”.
Övriga uppdrag
• Byggnadsnämnden får i uppdrag att prioritera arbetet med att planlägga
kustzonerna för attraktivt boende.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska prioritera
att fullfölja missbruksvårdskedjan genom att tillskapa en tillnyktringsenhet på
Gotland. Finansiering ska ske inom respektive nämnds tilldelade budget för
2005. Frågan om resurserna från det ofördelade anslaget till psykiatri,
missbruksvård etc. kan nyttjas för tillnyktringsenhet ska klarläggas.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen i maj
2005 redovisa planerade investeringsbehov av medicinteknisk utrustning och
dylikt för planperioden 2006-2010.
• Kultur- och fritidsnämnden får i samband med lokalisering av verksamheten
till Roma/Lövsta i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden lösa
lokalfrågorna.
• Kommunfullmäktiges uppdrag om rehabiliteringsinsatser (2004-06-23, § 86)
ändras till: kommunstyrelsen få i uppdrag att i samverkan med berörda
myndigheter undersöka möjligheter och förutsättningar att på Gotland
genomföra finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i enlighet med
gällande lag (2003:1210) om finansiell samordning mellan allmän
försäkringskassa, länsarbetsnämnd och kommun/landsting. Finansiell
samordning ska ske för att underlätta och för att få bästa möjliga
resursutnyttjande av offentliga medel.
Expedieras:
Samtliga styrelser och nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 201
Bemanningsenhet eller personalpool för hälso- och sjukvården samt
social- och omsorgsnämnden
KS 2004/0246-02
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-05-10, § 191
- Social- och omsorgsnämnden 2004-09-15, § 108
- Ledningskontoret 2004-10-01
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 293

Med anledning av en motion gav kommunfullmäktige 2003-08-18 uppdrag åt
hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden att i en förstudie
analysera förutsättningarna för en samverkan kring akutrekrytering och kompetensutveckling. Förstudien skulle omfatta vårdbiträden, undersköterskor, vårdare
och personliga assistenter och bl. a. innehålla en kartläggning av vikariebehov,
kompetensanalys och intresse för att arbeta över förvaltningsgränserna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i beslut 2004-05-10 föreslagit att man ska
befrias från det tilldelade uppdraget då man inte har något akut rekryteringsbehov
av de aktuella yrkeskategorierna.
Social- och omsorgsnämnden har i beslut 2004-09-15 föreslagit att utredningsuppdraget inte längre skall gälla då man inte har något rekryteringsbehov av de
aktuella yrkeskategorierna.
Ledningskontoret har tillstyrkt att hälso- och sjukvårdsnämnden respektive socialoch omsorgsnämnden befrias från utredningsuppdraget.
K o m mu n f u l l m ä kt i ge s b e s lu t
• Hälso- och sjukvårdsnämnden respektive social- och omsorgsnämnden befrias
från utredningsuppdraget enligt KF § 165, 2003-08-18.
Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Ledningskontorets arbetsgivarteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 202
Kundval för hemtjänst, ledsagning och avlösning
KS 2004/0385-83
- Social- och omsorgsnämnden 2004-09-15, § 95
- Social- och omsorgskontoret, komplettering 2004-09-23
- Ledningskontoret 2004-09-27
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 280

Social- och omsorgsnämnden har begärt att fr.o.m. 1 jan 2005 få införa ett kundvalssystem för hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice på Gotland. Nämnden har även föreslagit att de skulle få i uppdrag att utforma regler och ersättningsnivåer och att avgiften för hemtjänst för den enskilde sänks till 230 kr per
timme 2005. Syftet har varit att öka brukarnas inflytande genom möjligheten att
välja utförare och därmed öka kvalitet och trygghet i hemtjänsten. En besparing
på 1,5 mnkr för 2005 förväntas, skriver nämnden, genom striktare regelverk och
ökad effektivitet genom den uppkomna konkurrensen.
Ledningskontoret har överlämnat ärendet om införande av kundval till kommunstyrelsen utan egna kommentarer. En kompletterande skrivning har begärts av
social- och omsorgsnämnden med beskrivning av för och nackdelar då en sådan
analys och konsekvensbeskrivning saknades. Enligt uppgifter från social- och
omsorgskontoret är de ekonomiska konsekvenserna svåröverskådliga och bygger
på effektiviseringar samt på ett lägre pris på serviceinsatser än på omvårdnad.
Ledningskontoret konstaterar att regler, ersättningsnivåer och avgifter har socialoch omsorgsnämnden att självständigt besluta om varför kommunfullmäktige inte
behöver konfirmera dessa.
Kommunstyrelsen har föreslagit att social- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen i samarbete skyndsamt skulle aktivt informera medarbetare inom socialoch omsorgsnämnden om möjligheterna till s.k. avknoppning och eget företagande
med anledning av att kundval införs under 2005.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (c), Rose-Marie Stenbom (s) och Carina
Lindberg (v).

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 202 forts
Yrkanden:
•

Brittis Benzler (v) yrkade med instämmande av Torgny Lihnell (mp), HansÅke Norrby (mp) och Jennie Andersson (v) avslag på begäran om
kundvalssystem.

• Björn Jansson (s) yrkade med instämmande av Eva Nypelius (c), Rut

Smeds (kd), Margareta Benneck (m), Bror Lindahl (fp), Inger Harlevi (m) och
Hans Klintbom (c) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Brittis Benzlers
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes: JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Brittis Benzlers
yrkande. 58 ledamöter röstade ja. 12 ledamöter röstade nej. 1 ledamot avstod från att
rösta. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade
således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

K o m mu n f u l l m ä kt i ge s b e s lu t
• Social- och omsorgsnämnden medges att införa ett s.k. kundvalssystem för
hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice fr.o.m. den 1 januari 2005.
• Social- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen ska i samarbete skyndsamt
och aktivt informera medarbetare inom social- och omsorgsnämnden om
möjligheterna till s.k. avknoppning och eget företagande med anledning av att
kundval införs under 2005.
• Vidare får kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer som generellt ger
uttryck för kommunens inställning och förhållningssätt till anställdas
företagsetablering genom s.k. avknoppning.
Expedieras:
Social- och omsorgsnämnden
Ledningskontorets verksamhetsteam resp. ärendeteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 203
Motion. Flextronics lokaler
KS 2004/0348-10
- Motion. 2004-08-16
- Tekniska nämnden 2004-09-22, § 218
- Ledningskontoret 2004-10-07
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 288

Allan Olofsson och Stefan Nypelius båda (c) har i en motion hemställt att
kommunen utnyttjar sin förköpsrätt och köper in Flextronics lokaler med syfte att
där samlokalisera kommunal förvaltning och utveckla lokalerna som ett
företagshotell.
Tekniska nämnden har i yttrande föreslagit att motionen avslås då möjligheten till
förköp inte längre föreligger då delegationsbeslut redan fattats om avstående från
förköp. Tekniska förvaltningen har bedömt (2004-08-13) att möjligheterna till
förköp inte förelåg enligt gällande regelsystem.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås då gällande kriterier inte
bedömts föreligga. Förköpsärendet är med delegationsrätt till tekniska direktören,
redan avgjort.
Anföranden:
Anföranden hölls av Allan Olofsson (c), Stefan Nypelius (c), Jan Lindell (fp), Bror
Lindahl (fp), Jan Lundgren (s) och Lars Thomsson (c).
K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Motionen avslås.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontorets planeringsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 204
Medborgarförslag. Införande av ett mobilt palliativt sjukvårdsteam
KS 2004/0320-90
- Medborgarförslag 2004-07-21
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2004-09-13, § 238
- Ledningskontoret 2004-09-22
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 289

Harriet Westerlund i Visby har inkommit med ett medborgarförslag som har
följande lydelse: ”Kommunfullmäktige bör ge sjukvårdsledningen i uppdrag samt
säkerställa ekonomiska medel så att det så snart som möjligt bildas ett mobilt
palliativt sjukvårdsteam för att från lasarettet snabbt kunna ge hjälp till de svårast
sjuka ute i kommunen som har behov av avancerad hemsjukvård.”
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i yttrande uttalat sig att man ställer sig positiv
till ett uppdrag att utöka och förbättra den palliativa vården i hemmen under
förutsättning att man tillförs medel för de ökade kostnaderna detta medför.
Ledningskontoret har i yttrande anfört följande. Tillskapande av en onkologisk
vårdavdelning på lasarettet, med inriktning också mot palliativ vård, är ett steg i
en av hälso- och sjukvårdsnämnden sedan länge uttryckt ambition att genom ökad
kompetens och organisatoriska förändringar skapa förutsättningar för en
förbättrad hemsjukvård i nära samarbete mellan primärvård och lasarettets
specialistvård.
Inom ramen för den av kommunstyrelsen tillsatta utredningen ”Den gotländska
hälso- och sjukvårdens åtagande och inriktning” har tillsatts en utredningsgrupp
vilken i en första fas ska kartlägga hemsjukvårdens nuvarande innehåll, resurser
och organisation. Gruppen ska också följa de pågående nationella utredningarna
”Äldrevårdsutredningen” samt ”Hjälpmedelsutredningen” och har i uppdrag att
utifrån analys av bakgrundsmaterialet presentera förslag till framtida utformning
av hemsjukvården på Gotland.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget besvaras med kontorets yttrande.

Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 204 forts.
Yrkanden:
• Rut Smeds (kd) yrkade med instämmande av Inger Harlevi (m) bifall till
förslaget.
• Åke Svensson (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Rut Smeds
yrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes: JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Rut
Smeds yrkande. 57 ledamöter röstade ja. 13 ledamöter röstade nej. 1 ledamot avstod från
att rösta. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige
hade således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.

K o m mu n f u l l m ä kt i ge s b e s lu t
• Medborgarförslaget anses med ledningskontorets yttrande besvarat.
Expedieras:
Förslagsställaren
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontorets verksamhetsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 205
Medborgarförslag. Minskad förtroendemannaorganisation
KS 2004/0364-10
- Medborgarförslag 2004-08-30
- Ledningskontoret 2004-10-05
- Kommunstyrelsen 2004-10-28, § 290

Reimer Thomsson i Hemse har inkommit med ett medborgarförslag som har
följande lydelse: ”Tag bort 4 kommunalråd och oppositionsrådet samt halvera
styrkan i kommunfullmäktige.” Som motivering anges följande: ”I många andra
kommuner som är större finns och behövs bara ett kommunalråd, så också på
Gotland. 5 x 500 000 kr = 2 500 000 kr, sociala avgifter 826 500 kr = 3 326 500 kr
räcker till ambulansverksamheten utanför Visby. Halvering av fullmäktige då
ungefär hälften aldrig upplyfter mun utan bara är där för arvodets skull. Vidare
buss så slipper man reseersättning.”
Ledningskontoret har i yttrande redogjort för kommunallagens regler om antalet
ledamöter i fullmäktige och konstaterat att det måste finnas minst 61 ledamöter
varför förslaget i denna del inte lagligen kan bifallas. Vidare anges att kommunfullmäktige (2002-04-22, § 56), till följd av en motion, beslutade att uppdra åt
kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder göra en översyn av förtroendemannaorganisationen.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget i sistnämnda del får anses
besvarad med hänvisning till pågående översyn av förtroendemannaorganisationen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Göran Örtbrant (m), Bror Lindahl (fp) och Jan Lundgren (s).
K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Medborgarförslaget avslås vad avser halvering av antalet ledamöter i kommunfullmäktige och anses i övrigt besvarat med hänvisning till pågående översyn
av förtroendemannaorganisationen.
Expedieras:
Förslagsställaren
Ledningskontorets ärendeteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 206
Interpellation. Råvarutillförseln till Cementa i Slite
KS 2004/0396-10

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av HansErik Svensson (s) om kommunens agerande föra att trygga råvarutillförseln till
Cementa i Slite. Hans-Erik Svensson tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Lars Thomsson (c), Lena Celion (m)
och Hans Klintbom (c).
Interpellation 2004-09-20

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 207
Interpellation. Hot och bevarande av Visby Ringmur
KS 2004/0464-77

Kommunalrådet Sonia Landins (s) besvarade interpellation av Ann Enström (mp)
om vilka åtgärder som vidtas för att bibehålla bevarandet av ringmuren. Ann
Enström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls
även av Stefan Nypelius (c).
Interpellation 2004-10-25

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 208
Interpellation. Östersjömiljarderna
KS 2004/0399-10

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Mats
E:son Hjorth (kd) om Gotland har sökt och fått medel inom ramen för de s.k.
Östersjömiljarderna. Mats E:son Hjorth tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2004-09-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 209
Interpellation. Slopandet av remisstvånget till bröstmottagningen
KS 2004/0462-90

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) besvarade
interpellation av Barbro Ronsten (c) om varför man inte har infört ett slopande av
remisstvånget till bröstmottagningen. Barbro Ronsten tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2004-10-25

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 210
Interpellation. Ökat arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen
KS 2004/0465-02

Kommunalrådet Sonia Landin (s) besvarade interpellation av Curt Broberg (c) om
eventuella konsekvenser för kommunen avseende regeringens beslut om ökat
arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen. Curt Broberg tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2004-10-25

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 211
Interpellation. Avtalet mellan Gotlands kommun och Attendo Care
KS 2004/0463-10

Kommunalrådet Sonia Landin (s) besvarade interpellation av Carina Lindberg (v)
om eventuella konsekvenser rörande personalen med anledning ingånget avtal
mellan Attendo Care och Gotlands kommun. Carina Lindberg tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Bror Lindahl (fp).
Interpellation 2004-10-25

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 212
Interpellation. Nivån på de gotländska lärarnas kunskaper i matematik
KS 2004/0466-60

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) besvarade interpellation av Solveig Artsman (m) om hur nivån ser ut för lärarna i de gotländska
skolorna inom området matematik. Solveig Artsman tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Eva Gahnström (c).
Interpellation 2004-10-25

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 213
Interpellation. Konsekvenser i samband med införandet av P-avgifter
KS 2004/0467-31

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade endast skriftligt
interpellation av Göran Örtbrant (m). Göran Örtbrant tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Pär Stenegärd (c) och
Sonia Landin (s).
Interpellation 2004-10-25

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 214
Interpellation. Garantier uppkomna genom friåret
KS 2004/0468-10

Kommunalrådet Sonia Landin (s) besvarade interpellation av Bror Lindahl (fp)
om garantier kan ges om att kommunen inte kommer att drabbas ekonomiskt av
det s.k. friåret. Bror Lindahl tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anföranden hölls även av Torgny Lihnell (mp) och Ann Enström (mp).
Interpellation 2004-10-25

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
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Kommunfullmäktige

Kf § 215
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

Birgitta Eriksson (m)
”Dörr till dörr tjänst” för patienter som reser till fastlandet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

249

KS 2004/0519

PROTOKOLL
2004-11-29

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 216
Interpellationer; nya
•

Hans Klintbom (c) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan
Lundgren (s) ställa interpellation om beredskap vid civila kriser.
(KS 2004/0520-17)

•

Eva Gahnström (c) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Brittis Benzler (v) ställa interpellation om gymnasieutbildningar.
(KS 2004/0521-64)

•

Per-Olof Jacobsson (c) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan
Lundgren (s) ställa interpellation om det kan bli framtida problem med
statistik över befolkningsutvecklingen vid ändrad församlingsindelning
(KS 2004/0522-10)

•

Lars Thomsson (c) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan
Lundgren (s) ställa interpellation om utökning av FMLOG:s servicekontor
i Visby. (KS 2004/0523-10)

•

Lilian Edwards (m) fick tillstånd att till social- och omsorgsnämndens
ordförande Björn Janson (s) ställa interpellation om ungdomsfylleri vid
bygdegårdsfester. (KS 2004/0524-86)

•

Solveig Artsman (m) fick tillstånd att till social- och omsorgsnämndens
ordförande Björn Jansson (s) ställa interpellation om situationen för hemlösa
på Gotland. (KS 2004/0525-85)

•

Rut Smeds (kd) fick tillstånd att till kommunalrådet Sonia Landin (s) ställa
interpellation om möjligheter till karriär för lågavlönade inom kommunen.
(KS 2004/0526-02)

•

Lena Lind (mp) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (s) ställa interpellation om utbyggnad av kollektivtrafiken.
(KS 2004/0527-53)

K o m mu n f u l l m ä kt i ge s b e s lu t
• Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning § 200
Ärende: Strategiskplan och budget 2005-2007
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: För att ärendet skall avgöras idag
NEJ: För att ärendet skall
återremitteras

Följande röstade ja:
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hans Klintbom (c)
Barbro Ronsten (c)
Björn Jansson (s)
Curt Redner (s)
Christer Engelhardt (s)
Juan José Cassis (s)
Birgitta Johansson (s)
Per-Olof Jacobsson (c)
Pär Stenegärd (c)
Åsa Larsson (c)
Gösta Hult (c)
Ylva Simander (s)
Eric Martell (s)
Anna Wickström (s)
Gerty Holmstedt (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Anna Enström (s)
Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Christian Hammarström (s)
Roland Olofsson (s)
Christer Mattsson (c)
Eva Gahnström (c)
Hans-Åke Norrby (mp)
Leif Andreasson (s)
Lars Wetterlund (s)
Hanna Lenholm (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Carin Rosell (s)
Bror Lindahl (fp)

Heidi Plisch (mp)
Sven-Åke Malmberg (s)
Mats Sundin (s)
Wera Svensson (s)
Brittis Benzler (v)
Jennie Andersson (v)
Eva Olsson (fp)
Gunnar Tinge (fp)
Ann Enström (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Roland Norbäck (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Bodil Rosengren (v)
Luis Barnes (v)
Bengt Viberg (v)
Claes-Göran Nilsson (s), ordförande

Följande röstade nej:
Lilian Edwards (m)
Inger Harlevi (m)
Lena Celion (m)
Göran Örtbrant (m)
Håkan Onsjö (m)
Birgitta Eriksson (m)
Margareta Benneck (m)
Solveig Artsman (m)
Lena Simonson (m)
Staffan Bergwall (m)
Jan Lindell (fp)
Lars-Erik Benneck (m)
Mats E:son Hjorth (kd)
Margareta Ronquist (kd)
Rut Smeds (kd)

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2004-11-29

Omröstning § 202
Ärende: Kundval för hemtjänst, ledsagning och avlösning
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Lilian Edwards (m)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Inger Harlevi (m)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hans Klintbom (c)
Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Göran Örtbrant (m)
Håkan Onsjö (m)
Björn Jansson (s)
Curt Redner (s)
Christer Engelhardt (s)
Juan José Cassis (s)
Birgitta Johansson (s)
Per-Olof Jacobsson (c)
Pär Stenegärd (c)
Allan Olofsson (c)
Gösta Hult (c)
Birgitta Eriksson (m)
Ylva Simander (s)
Eric Martell (s)
Anna Wickström (s)
Gerty Holmstedt (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Margareta Benneck (m)
Solveig Artsman (m)
Anna Enström (s)
Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Christian Hammarström (s)
Roland Olofsson (s)
Christer Mattsson (c)

Proposition:
JA: För kommunstyrelsens förslag
NEJ: För Brittis Benzlers yrkande
Eva Gahnström (c)
Lena Simonson (m)
Staffan Bergwall (m)
Leif Andreasson (s)
Lars Wetterlund (s)
Hanna Lenholm (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Bror Lindahl (fp)
Jan Lindell (fp)
Lars-Erik Benneck (m)
Mats E:son Hjorth (kd)
Sven-Åke Malmberg (s)
Mats Sundin (s)
Wera Svensson (s)
Eva Olsson (fp)
Gunnar Tinge (fp)
Margareta Ronquist (kd)
Rut Smeds (kd)
Claes-Göran Nilsson (s), ordförande

Följande röstade nej:
Hans-Åke Norrby (mp)
Heidi Plisch (mp)
Brittis Benzler (v)
Jennie Andersson (v)
Ann Enström (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Roland Norbäck (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Bodil Rosengren (v)
Luis Barnes (v)
Bengt Viberg (v)

Följande avstod från att rösta:
Carin Rosell (s)

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2004-11-29

Omröstning § 204
Ärende: Införande av ett mobilt palliativt sjukvårdsteam. Medborgarförslag
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hans Klintbom (c)
Barbro Ronsten (c)
Björn Jansson (s)
Curt Redner (s)
Christer Engelhardt (s)
Juan José Cassis (s)
Birgitta Johansson (s)
Per-Olof Jacobsson (c)
Pär Stenegärd (c)
Allan Olofsson (c)
Gösta Hult (c)
Ylva Simander (s)
Eric Martell (s)
Anna Wickström (s)
Gerty Holmstedt (s)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Britt-Marie Klintström (c)
Anna Enström (s)
Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Christian Hammarström (s)
Roland Olofsson (s)
Christer Mattsson (c)
Eva Gahnström (c)
Hans-Åke Norrby (mp)
Leif Andreasson (s)
Bertil Eneqvist (s)
Lisa Ohlsson (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Carin Rosell (s)

Proposition:
JA: För kommunstyrelsens förslag
NEJ: För Rut Smeds yrkande
Bror Lindahl (fp)
Jan Lindell (fp)
Heidi Plisch (mp)
Sven-Åke Malmberg (s)
Mats Sundin (s)
Wera Svensson (s)
Brittis Benzler (v)
Jennie Andersson (v)
Eva Olsson (fp)
Gunnar Tinge (fp)
Ann Enström (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Roland Norbäck (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Bodil Rosengren (v)
Luis Barnes (v)
Bengt Viberg (v)
Claes-Göran Nilsson (s), ordförande

Följande röstade nej:
Lilian Edwards (m)
Inger Harlevi (m)
Per-Anders Croon (m)
Göran Örtbrant (m)
Håkan Onsjö (m)
Birgitta Eriksson (m)
Margareta Benneck (m)
Solveig Artsman (m)
Lena Simonson (m)
Staffan Bergwall (m)
Lars-Erik Benneck (m)
Margareta Ronquist (kd)
Rut Smeds (kd)

Följande avstod från att rösta:
Mats E:son Hjorth (kd)

INTERPELLATIONSSVAR
2004-10-25
Interpellation om kommunens agerande i råvarutillförseln till Cementa i Slite
Hans-Erik Svensson (s) har i en interpellation ställt en fråga till mig om vilka åtgärder
kommunen har vidtagit eller avser att vidta för att trygga fortsatt råvarutillförsel till
Cementa i Slite
Svar:
Gotlands kommun har i sin översiktsplan Vision 2010 angivit större sten- och grustäkter
med expansionsriktningar i omedelbar anslutning till Cementa i Slite och har därmed
vidtagit de åtgärder som kommunen förfogar över för att säkerställa råvarutillförsel till
Cementa.
Kommunen kan i det fortsatta arbetet med ny översiktsplan (ny vision) särskilt behandla
förutsättningarna för råvarutillförsel för Cementa.
(Anm. I nuvarande vision 2010 anges att ”en samlad bedömning av framtida möjliga
uttag bör ske under planperioden” – detta åtagande kan ske parallellt med
framtagande av ny översiktsplan/vision).
Kommunen kan också genom sitt ansvar för regionala utvecklingsfrågor i samråd med
länsstyrelsen påverka en positiv hantering av frågor främst ur näringslivssynpunkt som
berör Cementas verksamhet på ön.
Länsstyrelsen företräder ett riksintresse i området (Natura 2000 / Hejnum Kallgate) som
kommunen har små eller inga möjligheter att påverka. Det åligger Cementa att i samråd
med länsstyrelsen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för området vilket
också framgår av nuvarande översiktsplan i området (”... Utökad täktverksamhet
föregås av sedvanlig prövning enligt tillämpliga lagar…”)
Jan Lundgren
Kommunstyrelsens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2004-11-29
Ledamoten Ann Enström (mp) har i en interpellation till ställt följande frågor om
hoten mot Ringmuren och dess bevarande:
Frågorna lyder:
• ”Hur är situationen just idag för murens bevarande?
• Hur är ansvaret fördelat mellan kommun och stat?
• Planerar kommunen för en större insamlingskampanj?”
Först en bakgrund:
Visbys kyrkoruiner och ringmur är obestridligen landets allra mäktigaste historiska
monument. De har därför i århundraden betraktats som en riksangelägenhet för den
svenska staten. Redan under tidigt 1800-tal tog riksdag och regering på sig ett
långsiktigt ansvar för vården av dessa fornlämningar. 1865-66 års riksdag konstaterade
att de var
”att räkna som de märkligaste i Norden varför staten icke borde undandra sig att tillse
att de för eftervärlden bevarades”.
Den 18 maj 1880 föreskrev Kungl. Maj:t att det skulle åvila Kungl. Vitterhets-, historieoch antikvitetsakademien att tillse att kyrkoruinerna på lämpligt sätt vårdades och
underhölls. I ett brev den 28 maj samma år förordnade Kungl. Maj:t att också vården av
ringmuren för framtiden skulle åvila akademien. Dessa åligganden har numera överförts
på Riksantikvarieämbetet. Ämbetets kostnader för vården belastar dess
förvaltningsanslag som skall räcka för alla de fastigheter ämbetet förvaltar.
Hansestaden Visby erkändes 1995 i sin helhet av UNESCO som ett av de kulturhistoriska världsarven. Sverige har genom riksdagsbeslut 1985 ställt sig bakom
Världsarvskonventionen vilket betyder att Sveriges regering tillsammans med övriga
167 stater förbundit sig att uppfylla konventionens krav och förpliktelser. Det skulle
leda väl långt att gå in på Konventionens innehåll men jag kan nämna att förutom
förpliktelsen att vårda och skydda de egna världsarven ingår också ett ansvar över
gränserna.
Fasta fornlämningar – till vilka ringmuren och kyrkoruinerna hör – är skyddade enligt
Kulturminneslagen. Till skydd för fasta fornlämningar får länsstyrelsen meddela
särskilda skyddsföreskrifter. Diskussioner om sådana fördes mellan kommunen,
länsstyrelsen och riksantikvarieämbetet under 1970-talet dock utan att
skyddsföreskrifter upprättades.
• Hur är situationen just idag för murens bevarande?
Från Länsmuseets sida bedömer man att muren idag är i relativt gott skick. Det innebär
att det sannolikt inte finns rasrisk eller andra problem som skulle föranleda akuta
restaureringsinsatser. På längre sikt kan det emellertid behövas stora resurser för att
underhålla muren. Under 1960-1980-talens restaureringar användes nämligen felaktigt
material i murbruket vilket kan förorsaka skador. Enligt det förslag till vårdplan museet
utarbetade 2002 på uppdrag av riksantikvarieämbetet skulle ca 780 000 kronor per år
behövas under de närmaste 100 åren för att långsiktigt upprätthålla murverkens status.
Det beloppet rymmer också den eftersläpning av underhållet som orsakats av bristande
insatser från Riksantikvarieämbetets sida. Inget egentligt underhåll av murverket har
gjorts sedan 1996. De senaste insatserna gjordes nämligen i samband med den
nationalinsamling – kampanjen Rädda Visby ringmur som bekostades bland annat med
sponsorstöd. Därefter har endast två mindre växtsaneringsuppdrag kunnat utföras.
Riksantikvarieämbetet har enligt uppgift inte behandlat förslaget till vårdplan.

• Hur är ansvaret fördelat mellan kommun och stat?
Kyrkoruinerna i Visby ägs och förvaltas av Staten genom Riksantikvarieämbetet. När
det gäller ringmuren så ägs den av Gotlands kommun, förutom Dalmanstornet och
Tjärkoket som ägs av Riksantikvarieämbetet.
Som jag redogjort för är det Riksantikvarieämbetet som har förvaltningsansvaret även
för ringmuren. Ämbetet har under de senaste åren velat lämna över förvaltningsansvaret
för både ringmuren och kyrkoruinerna till Gotlands kommun, kopplat till en ekonomisk
ersättning, men det gillades inte av Kulturdepartementet, som stoppade förslaget.
Riksantikvarieämbetet och Statens Fastighetsverk har de senaste åren fört en diskussion
om vem som skall bära vårdansvaret för kyrkoruinerna och ringmuren. Det har sagts
mig att överläggningarna avslutats på grund av oenighet om omfattningen av
överlåtelsen. Bland annat mot den bakgrunden tar nu Visby Världsarvskommitté (VAK)
initiativ till en uppvaktning på departementsnivå för att påskynda processen om
fördelningen av ansvaret för den långsiktiga vården av Visbys kyrkoruiner och ringmur.
I handlingsplanen för Visby inför 2000-talet har vi i fullmäktige bl. a sagt så här i
samband med ansvaret för ringmuren och kyrkoruinerna:
Kommunen bör uppmärksamt följa frågan så att ett långsiktigt bevarande av ett av vårt
lands främsta byggnadsverk säkras utan att kostnadsansvaret vältras över från staten
till kommunen.
•
Planerar kommunen för en större insamlingskampanj?
Nej.

Sonia Landin
kommunalråd

INTERPELLATIONSSVAR
2004-10-25

Interpellation om Gotland har sökt medel inom ramen för de s.k. Östersjömiljarderna
Mats E:son Hjorth (kd) har till mig ställt följande frågor om de s.k. Östersjömiljarderna:
”- Har Gotland ansökt och fått pengar till något/-gra projekt och
- om Gotland har fått pengar hur har det påverkat det gotländska näringslivet?”
Svar:
Den andra östersjömiljarden inrättades för femårsperioden 1999-2003. För 2004
anvisades inga nya medel. Det innebär att insatserna som finansierats via den andra
östersjömiljarden nu håller på att slutföras. Något beslut om en tredje östersjömiljard
föreligger således inte.
Utredningen om ett östersjöcentrum på Gotland förväntas vara klar den 15/12-04.
Jan Lundgren
kommunstyrelsens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2004-11-29
Interpellation om slopandet av remisstvånget till bröstmottagningen på Visby
lasarett.
Ledamoten Barbro Ronsten (c) har i en interpellation till mig ställt frågor om slopandet
av remisstvånget till bröstmottagningen på Visby lasarett.
Innan jag ger mina svar på frågorna i interpellationen vill jag också kommentera de
påståenden som föregår dessa.
”På många håll i landet är remisstvånget slopat. Primärvårdsläkarna där borde
reagera över att deras patienter minskar i antal eller att deras svårigheter att
upprätthålla klinisk standard föreligger, så är inte uttalat.”
•

Faktum är, om dessa verkligen tillfrågas, att primärvårdsläkarna vill ha
bröstpatienterna!

”Att specialiteten urvattnas eller "sålla" bort de patienter som inte behöver röntgas
eller besöka bröstmottagningen för ytterligare undersökning är några av argumenten
emot slopat remisstvång.”
•

Det torde bli en sanning att specialiteten urvattnas om de ”lätta” fallen blir för
många. Alternativet är att utvidga bröstmottagningen och röntgen (som för
närvarande har långa väntetider). Vi har inte heller möjlighet att nyanställa läkare
och sjuksköterskor och det handlar samtidigt om en resursfördelning mellan alla
olika specialiteter

”Efter en kontroll tid på två år kommer bröstcancerpatienterna att återgå till
primärvården för kontroller. Det är en fördel om patient och läkare har träffats före
diagnos anser specialistläkare.”
•

Kontrolltiden efter behandling för bröstcancer är på bröstmottagningen för
närvarande två år. I nya vårdprogram och redan på vissa håll i Sverige överförs
kontroller ännu tidigare till primärvård och/eller röntgen

”Argumenten är svaga och håller inte för de EU:riktlinjer som föreligger.”
•

Beträffande EU´s riktlinjer handlar de om bröstcentra med ett befolkningsunderlag på 150-200 000 personer. Detta löser vi på Gotland med ett nära
samarbete med Stockholmsregionen då alternativet, om vi skall följa EU´s
riktlinjer till fullo, är att lägga ner bröstmottagningen. Detta ser jag som uteslutet!

Fråga 1:
”Varför har inte modulen med remiss bekräftelse prioriterats i nya datasystemet Take
Care? Det har inträffat flera svåra incidenter på grund av försenade/ oskickade
remisser under året avseende cancerpatienter.”
Svar:
•
Med anledning av oacceptabelt många avvikelser senaste åren i samband med den
manuella hanteringen av pappersremisser har krav på totalbevakning av samtliga
remisser, labsvar, och brev i Take Care ställts från ett tidigt stadium. I januari
2004 visades den totalbevakningsfunktionen som finns i Primärvårdens
Medidocsystem för chefläkarna från Huddinge samt för Profdoc Care,
(tillverkaren av Take Care) och beslut togs att en liknande funktion skulle
utvecklas i Take Care.

Utvecklingen av detta pågår och under tiden har datoriseringen av patientjournaler
på Visby Lasarett redan inneburit nya, enhetliga och betydligt säkrare
remisshanteringsrutiner, om ännu bara delvis elektroniska.
Fråga 2:
”För tidigare känd patient som återinsjuknar eller har stor oro, känner ny knuta etc.
borde verkligen inte remisstvånget finnas. Varför föreligger remisstvång även här? De
flesta tidigare kända cancerpatienterna har företräde till sin klinik utan omväg över
varken vårdcentral eller akutmottagning.”
Svar:
•
Svårt sjuka patienter med pågående kontakt med kirurg- eller onkologkliniken
kan få direktkontakt med sin behandlande läkare tack vare den avgränsning som
remisstvånget innebär. För ”okända” patienter är tillgängligheten och
prioriteringen på vårdcentralen mycket god och enkel jämförd med
specialistmottagningen, som inte kan ta emot akut och primärvården har också
akuttider att tillgå när så behövs. Utredning kan påbörjas omgående vilket är
oftast av stor betydelse för den oroliga patienten. Patienter som återinsjuknar i
bröstcancer behöver också viss utredning före besök på bröstmottagningen. De
patienter som blir svårt sjuka, skrivs in på onkologiska enheten och har då
företräde dit.
Fråga 3:
”Kronisk sjukdom har i de flesta landsting hög prioritet, var går gränsen för "kronisk"
för en tidigare insjuknad bröstopererad?”
Svar:
•

Det finns ingen gräns. Bröstcancer kan anses vara en kronisk sjukdom då återfall
kan komma tidigt men också sent. Bröstcancerpatienter är högt prioriterade och
får en god vård. Bröstmottagningen arbetar också kontinuerligt för förbättring av
vård för patienter med bröstsjukdomar.

Åke Svensson (s)
Ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden

INTERPELLATIONSSVAR
2004-11-29
Interpellation om arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen
Ledamoten Curt Broberg (c) har inkommit med en interpellation till mig om
arbetsgivaransvaret vid sjukskrivningar.
Han påpekar i interpellationen att det ökade arbetsgivaransvaret i sjukförsäkringen
kommer att öka arbetsgivarnas försiktighet med att anställa personer med hälsorisker
och att personer med kroniska sjukdomstillstånd kommer att stötas bort från
arbetsmarknaden. Han menar vidare i sin interpellation att det behövs en rehabgaranti
istället för dagens kaos och en förbättrad kontroll och uppföljning av dem som blir
sjukskrivna.
Fråga 1:
”Vilka merkostnader kommer Gotlands kommun att få på grund av de höga sjuktal som
kommunen har med anledning av regeringens förslag om utökat arbetsgivaransvar i
sjukförsäkringen?”
Svar:
Det nya förslaget i sjukförsäkringen om ett ökat arbetsgivaransvar kommer troligen att
antas av riksdagen i december och gälla from 2005-01-01. Det nya arbetsgivaransvaret
innebär att perioden med sjuklön återgår att vara from dag 2 tom dag 14, istället för att
som nu gälla from dag 2 tom dag 21. Vidare innebär det ökade arbetsgivaransvaret att
arbetsgivaren är med och medfinansierar sjukpenningen med 15 procent from dag 15 i
sjukperioden och hela sjukperioden ut. Ersättningsnivån ändras från nuvarande 77,6
procent till 80 procent. Arbetsgivarens medfinansiering upphör när det föreligger en
rehabiliteringsplan för den sjukskrivne eller sjukskrivningen är på deltid eller den
anställde har förebyggande rehabiliteringsersättning. Sjukförsäkringsavgiften i
arbetsgivaravgiften kommer att sänkas med 0,24 procentenheter. Beräkningar som
gjorts utifrån den nuvarande sjuksituationen i kommunen visar att kommunens
kostnader för sjukfrånvaron kommer att öka med mellan åtta och tio miljoner kronor per
år. Det som inte är känt i dagsläget är om och i sådant fall hur kollektivavtalets
sjukersättningar kommer att ändras.
Påpekas skall också att Gotlands kommuns sjuktal är förhållandevis lågt i jämförelser
med andra kommuner och landsting.
Fråga 2:
”På vilket sätt kommer Du som kommunstyrelsens ordförande*) i Gotlands kommun att
medverka till att kommunen jobbar mera aktivt med rehabilitering av personalen?”.
Svar:
I Gotlands kommun finns ett personalpolitiskt mål att sjukfrånvaron skall sänkas till 4,5
procent av anställningstiden fram tom 2006-12-31. Alla förvaltningar har satt mål för att
bidra till måluppfyllelsen. Vid årsskiftet 2003/2004 var sjukfrånvaron i kommunen 6,63
procent av anställningstiden. Vid årsskiftet 2002/2003 var sjukfrånvaron 7,4 procent av
anställningstiden. Kommunen är således på rätt väg! Det är den långa sjukfrånvaron
som tynger mest i statistiken men inte bara där. Varje anställd har sin plats att fylla i
arbetslaget och en saknad finns således. Därtill innebär en sjukskrivning ett mänskligt
lidande och en avsaknad för den anställde att finnas på en arena och synas och höras.
Mycket kraft har därför lagts just på rehabiliteringsinsatser.
I kommunen finns sedan två år tillbaka en process beskriven för hur rehabiliteringsarbetet skall gå till. Processen har tydliggjort arbetsgivarens ansvar när det finns

långtidssjukskrivna medarbetare och rehabiliteringsprocesserna har snabbats på. Varje
chef i linjen som genomgår arbetsmiljöutbildningen i ledarutvecklingsprogrammet får
processen beskriven för sig. Avtal finns också tecknat med Previa om företagshälsovårdstjänster med inriktning mot att snabba på insatserna för långtidssjukskrivna
medarbetare för att få dem tillbaka i arbete så fort som möjligt. Genomströmningstakten
hos företagshälsovården har ökat markant. De stora förvaltningarna med många
långtidssjukskrivna har anställt speciella rehabiliteringssamordnare som stödjer
cheferna i deras rehabiliteringsarbete. Dessutom har kommunen ett mycket bra
samarbete med försäkringskassan, som utsett speciella kontaktpersoner för
förvaltningarna. I nätverket finns också arbetsförmedlingen med.
Sedan gäller det ju också ”att mota Olle i grinden” d.v.s. arbeta förebyggande och att
göra medarbetaren medveten om det egna ansvaret för hälsan. Projekt pågår i flera
förvaltningar för att minska tillströmningen av nya sjukskrivningar.
Kommunen har också tagit beslut om fysisk aktivitet på arbetstid, vilket innebär att
medarbetaren i någon form får stöd av arbetsgivaren för att stärka sin hälsa.
Fråga 2:
”På vilket sätt kommer Du som kommunstyrelsens ordförande*) i Gotlands kommun att
mera aktivt jobba för att anställa personer med kroniska sjukdomstillstånd?
Svar:
Alla kommuner och landsting i Sverige står inför mycket stora rekryteringsbehov i
framtiden och måste framstå som en attraktiv arbetsgivare dit människor gärna söker sig
för att arbeta. Kommunen bedriver ett omfattande rekryteringsarbete både på kort och
lång sikt för att kunna säkra kompetensförsörjningen och för att kunna tillgodose
brukarnas behov.
När det uppstår vakanta befattningar i förvaltningarna utannonseras dessa i första hand
internt. Kommunen är mån om att skapa en rörlighet för att öka medarbetarnas
anställningsbarhet och ser därför gärna interna sökande. I det läge det inte finns interna
sökande annonseras vakanta befattningar externt. Alla ansökningar behandlas likvärdigt
och urval görs efter de krav på kompetens och erfarenhet som finns i annonsen. Att
välja bort en kompetent sökande skulle innebära en förlust för kommunen och i vissa
fall också ett brott mot gällande lagstiftning.
Kommunen bedriver också ett aktivt arbete med att tillvarata kompetens på Gotland i
Arbetscentrums regi.
Rekryteringsprocessen finns i likhet med rehabiliteringsprocessen beskriven och chefer
som genomgår ledarutvecklingsprogrammet utbildas i den.
Sonia Landin
kommunalråd

*) Denna interpellation är överlämnad till mig.

INTERPELLATIONSSVAR
2004-11-29
Interpellation angående eventuella konsekvenser av avtalet mellan Gotlands
kommun och Attendo Care
Ledamoten Carina Lindberg (v) har inkommit med en interpellation till mig angående
eventuella konsekvenser av avtalet mellan Gotlands kommun och Attendo Care.
Fråga 1:
”Har avtalet med Attendo Care medfört, eller kommer det att medföra, att kommunen
får omplacera eller varsla personal, som direkt eller indirekt, blivit berörda av avtalet
mellan Attendo Care och kommunen.”
Svar:
Attendo Care driver på entreprenad verksamhet på kommunens uppdrag. Det föreligger
en s.k. verksamhetsövergång. Detta innebär att anställda i den kommunala
verksamheten som överförs till en annan utförare har sin anställning hos den nye
utföraren. Anställningen går helt automatiskt över. Berörda anställda kan motsätta sig
att gå över till en ny utförare och en övertalighet uppstår initialt. Den kan komma att
leda till en arbetsbrist.
I Gotlands kommun fanns viljan vid denna entreprenad att alla anställda, som var
berörda av verksamhetsövergången verkligen skulle gå över till den nye utföraren.
Kommunen utlovade då en tjänstledighet på ett år till berörda anställda som ville prova
på att arbeta hos den nye utföraren.
I dagsläget är det inte känt i kommunen om det finns anställda som avser att återgå till
kommunen eller ej. Det vet vi först när tjänstledigheten upphör. Om det skulle bli på det
sättet att viss personal väljer att gå tillbaka till kommunen kommer en övertalighet och
förmodligen också en arbetsbrist att uppstå. Anställda kommer då att varslas och det
behöver inte bli just dessa personer som kommer tillbaka efter året hos den nye
utföraren som varslas om uppsägning utan någon annan med kortare tjänstgöringstid i
kommunen enligt turlista.
Fråga 2:
”Om personal varslas eller omplaceras, i direkt eller indirekt anslutning till den
verksamhet som Attendo Care idag ansvarar för, är det i så fall en oförutsedd
konsekvens av avtalet?”

Svar:
Utgångspunkten är att alla skall välja att följa med vid ett övertagande men det finns
alltid beredskap för att inte alla väljer att följa med. Den omgivande arbetsmarknaden
brukar spela in vid den anställdes val av att gå med eller motsätta sig övergång till den
nye utföraren. Med tanke på den gotländska arbetsmarknaden och bristen på alternativa
arbeten för berörda personalgrupper så borde ingen i den berörda personalgruppen ha
motsatt sig arbete hos den nye utföraren.
Sonia Landin
kommunalråd

INTERPELLATIONSSVAR
2004-11-29
Interpellation om nivån på de gotländska lärarnas utbildning i matematik
Ledamoten Solveig Artsman (m) har ställt i en interpellation till mig ställt följande
frågor:
”Hur ser det ut i de gotländska skolorna?
Hur är lärarnas utbildning i matematik på Gotland?”
Mina svar är:
Kommunala skolor
På gymnasiet har vi behöriga lärare på nästan samtliga tjänster, endast 5 obehöriga.
Dessa finns inom turism, där det är svårt att bedöma behörigheten, samt vissa
yrkeslärare. Lärare i matematik och andra teoretiska ämnen är alla behöriga.
De flesta lärare som undervisar i år 7-9 har adekvat utbildning, är behöriga. I de
naturvetenskapliga ämnena finns det en lärare som inte har full behörighet.
Bland lärare som undervisar år 1-6 är också nästan samtliga behöriga lärare. En 1-7lärare kan ha inriktning ma/no eller so/sv. Naturligtvis har en lärare med inriktning
so/sv inte lika mycket utbildning i ma/no som en lärare med denna inriktning.
En del obehöriga lärare studerar på SÄL-projektet och är förskollärare/fritidspedagoger.
Säl-utbildning innebär att man studerar på halvtid och arbetar som lärare på den andra
halvan och att man med 60p studier skall få en behörighet som lärare.
Som framgår av det här ligger vi mycket bra till med behörigheten hos lärarna här på
Gotland jämfört med riket i övrigt. Enligt den personalplan som tagits fram är det idag
3% av lärarna i gymnasiet och 5% av lärarna i grundskolan på Gotland som är
obehöriga. Motsvarande siffror för riket är 17% resp 21%.
Friskolor, grundskola
Orionskolan, Gotlands Montessorifriskola och Atheneskolan uppger att samtliga lärare
som undervisar i matematik har adekvat utbildning.
Donnergymnasiet i Klinte och Slite
Skolledarna i Klinte och Slite uppger att det är 8 lärare som undervisar i matematik på
Donnergymnasierna. Av dem har 5 den utbildning som krävs, medan 3 har
ämnesbehörighet men saknar delar av den pedagogiska utbildningen.
För att lämna en bra bild av förutsättningarna för matematikundervisningen, vill jag
också kommentera aktuell fortbildning och annat utvecklingsarbete.
Ämnesgrupp i matematik, kompetensutveckling
Gotland har sedan flera år tillbaka haft en genomtänkt strategi vad gäller
kompetensutveckling av lärare i matematik på alla stadier.
En viktig insats gör ämnesgruppen i matematik, som består av ett antal lärare från olika
stadier. Gruppen sammanträder två till tre gånger per termin och på agendan står
kompetensutvecklingsfrågor liksom ny forskning inom matematikdidaktiken. Speciellt
uppmärksammas olika elevers inlärningsstilar och den laborativa matematiken.

Utifrån ämnesgruppens förslag och diskussioner skräddarsys och upphandlas
fortbildning i matematik. För något år sedan genomfördes en seminariedag med
Gudrun Malmer, lärarutbildare från Lund, på temat matematik och dyslexi.
Vecka 43 är en annan arena för kompetensutveckling. Förra året gavs en tvådagarskurs
på temat matematiken som språk.
Diskussionerna i ämnesgruppen liksom önskemål som kommit fram i samband
seminariet och kursen vecka 43 har nu lett fram till en större satsning på matematik. I
samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm och Pedagogiskt Utvecklingscentrum ges
en 5-poängskurs i ämnet matematikens didaktik, med start i februari 2005. 35 lärare i
grundskolan har sökt kursen som finns upptagen i BUF:s kompetensutvecklingsplan.
Utvecklingsuppdrag
Inom ramen för Attraktiv skola har två lärare utvecklingsuppdrag i matematik läsåren
2003/04 och 2004/05. Uppdraget innebär att lärarna på del av sin tjänst arbetar med
uppgifter som gagnar skolutvecklingen i matematik, en med inriktning mot F-6 och en
mot 7-9.
Brittis Benzler
Ordförande Barn – och Utbildningsnämnden

INTERPELLATIONSSVAR

Interpellation ang införande av parkeringsavgifter i centrala Visby
Ledamoten Göran Örtbrant (m) har till mig ställt följande interpellation:
”Vid tekniska nämndens sammanträde 04-09-22 beslöt nämnden att parkeringsplatser i
de centrala delarna a Visby skall avgiftsbeläggas fr o m 2005-06-01. Normalt används
p-avgiftssystem när behovet av parkering är större än tillgången på p-platser, d v s när
en ”trängsel”-problematik föreligger. Någon sådan problematik har icke kunnat påvisas.
Införandet av p-avgifter har uppenbarligen som enda syfte, att öka tekniska nämndens
intäkter. Det handlar helt enkelt om ett beslut av ytterligare en extra beskattning utan att
medborgarna får något för pengarna.
I många svenska städer har stadskärnorna utarmats p g a att detaljhandeln tagit mycket
stryk av nya köpcentra i externa lägen. Risker finns att Visby kan gå samma öde till
mötes. Av bl a detta skäl går trenden på andra håll i landet snarare mot att man istället
avvecklar p-avgifter i centrala lägen för att bibehålla livet i stadskärnan. Detaljhandeln
har nämligen en avgörande inverkan på människors upplevelse av stadsmiljön.
Min fråga till tekniska nämndens ordförande är:
-anser han att införande av p-avgifter stärker detaljhandelns möjligheter att utvecklas i
centrum (Öster- och Södercentrum samt innerstan)?
-anser han att det är betydelsefullt att det i regioncentrat Visby finns en attraktiv och
levande stadskärna?
-om han svarar ja på föregående fråga, vilka åtgärder tänker han i så fall vidta för att
uppnå detta mål?”
Svar:
Det allra viktigaste skälet till att Tekniska Nämnden vill införa parkeringsavgifter i
Visby är att bättre kunna reglera trafiken och styra vart man parkerar, speciellt under
juni, juli och augusti månad. När det gäller innerstaden vill vi minimera trafiken året
runt.
Under sommarmånaderna är ofta de flesta parkeringsplatser fyllda och bilar cirkulerar
runt varv efter varv för att leta efter tomma platser.
Vår förhoppning i Tekniska Nämnden är att de som har möjlighet att åka kollektivt,
cykla, gå eller samåka väljer detta istället för bilen. Det är bra för både folkhälsan och
för vår miljö.
I takt med att vi inför parkeringsavgifter så byggs kollektivtrafiken ut så att bättre
förutsättningar ges för fler att åka kollektivt.
När vi för två år sedan valde att dra tillbaka förslaget om parkeringsavgifter var det för
att många protesterade mot att det blev för många automater i innerstaden och en avgift
på de stora affärsparkeringarna skulle påverka konkurrensen till förmån för andra
affärsområden.
Vårt nya förslag innebär ett fåtal automater i innerstaden och två timmars fri parkering
på de stora affärsparkeringarna.
Även denna gång möter Tekniska nämndens förslag stort motstånd från näringsidkare
runt Östercentrum och i innerstaden. Anställda i olika företag i innerstaden och runt
Östercentrum protesterar mot att de får betala avgift för sina bilar.

Kommunledningen har utryckt oro för att parkeringsavgifter kan komma att negativt
inverka på Östercentrum och innerstadens möjligheter att utvecklas. Östercentrum står
inför stora förändringar och på flera andra platser i Visby pågår etableringar av nya
verksamheter som kan få konsekvenser för stadskärnan.
Kommunledningen har ett helhetsansvar för kommunens utveckling och gör andra
bedömningar av effekterna än vad Tekniska Nämnden gjort.
Som ordförande i Tekniska Nämnden lyssnar jag givetvis och tar till mig de synpunkter
och protester som kommit mot införande av parkeringsavgifter och gör bedömningen att
det i nuläget är olämpligt att införa fler parkeringsavgifter i Visby.
Visby den 30 november 2004

Tommy Gardell
Tekniska nämndens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2004-11-29
Interpellation om det finns garantier att kommunen inte kommer att drabbas av
en merkostnad i samband med regeringens reform om det s.k. friåret.
Ledamoten Bror Lindahl (fp) har inkommit med en interpellation till mig angående
friår, en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som startar 2005-01-01. Bror Lindahl redogör i
sin skrivning för det försök med friår som genomförts i tolv kommuner i landet under
2004 samt vilka konsekvenser friåret får för landets skatteunderlag samt följder av detta.
Den arbetsmarknadspolitiska insatsen ”friår” kommer, efter försöket i tolv kommuner
2004, att gälla hela landet. Totalt skall 12000 platser fördelas. Syftet med försöket är
dels att möjliggöra för arbetslösa att stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom ett
tillfälligt arbete som vikarie för en redan anställd som ges möjlighet till rekreation.
Ledigheten får vara mellan tre och tolv månader och för att kunna få vara ledig måste
den anställde ha varit anställd hos arbetsgivaren under de två senaste åren.
Fråga 1:
”Garanterar Du att kommunen inte kommer att bevilja ansökningar om försörjningsstöd till friårsbidragare och därigenom belastas ekonomiskt av regeringens
reform?”
Svar:
Till den friårsledige utgår aktivitetsersättning motsvarande 85 procent av det belopp
som skulle ha lämnats som ersättning vid arbetslöshet. Behov av försörjningsstöd är
individuellt och bedöms efter ansökan i enlighet med Socialtjänstlagen. Något generellt
uttalande om att ansökan om försörjningsstöd från friårslediga inte kommer att belasta
kommunen ekonomiskt kan inte göras.
Fråga 2:
”Vad kommer friåret att kosta kommunen i form av uteblivna inkomster?”
Svar:
Skatteunderlaget riskerar att minska men samtidigt som en anställd går på friårsledighet
med en lägre inkomst kommer kommunen att ta in en långtidsarbetslös vars inkomst
kommer att öka och därmed bidra till att kommunens skatteunderlag i stort sett kommer
att bli oförändrat. En ökad kostnad kan uppstå när den långtidsarbetslöse skall
introduceras.
Sonia Landin
kommunalråd

