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Beslutande
Ledamöter
Claes-Göran Nilsson (s)
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Lilian Edwards (m)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hans Klintbom (c),

Leif Dahlby (s)
Bror Lindahl (fp)
Jan Lindell (fp),
(kl. 13.00-17.25, §§ 176-178)

Heidi Plisch (mp)
Wera Svensson (s)
Brittis Benzler (v)
Jennie Andersson (v)
Eva Olsson (fp)
Gunnar Tinge (fp)
Yngve Andersson (kd),

(kl. 13.00-17.25, §§ 176-178)

(kl. 13.00-17.25, §§ 176-178)

Barbro Ronsten (c)
Lena Celion (m)
Göran Örtbrant (m)
Håkan Onsjö (m)

Rut Smeds (kd)
Ann Enström (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Roland Norbäck (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Luis Barnes (v)
Bengt Viberg (v)

Björn Jansson (s),
(kl. 13.00-14.00, §§ 176-177 och
kl. 17.25-19.00 §§ 179-197)

Christer Engelhardt (s)
Carina Grönhagen (s)
Lilian Virgin (s)
Per-Olof Jacobsson (c).
(kl. 13.00-14.00, §§ 176-177 och
kl. 17.25-19.00 §§ 179-197)

Pär Stenegärd (c)
Torsten Gislestam (c)
Gösta Hult (c)
Birgitta Eriksson (m)
Eric Martell (s)
Gerty Holmstedt (s)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Margareta Benneck (m)
Solveig Artsman (m)
Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Christian Hammarström (s)
Roland Olofsson (s)
Christer Mattsson (c)
Eva Gahnström (c),
(kl. 17.25-19.00, §§ 179-197)

Staffan Bergwall (m)
Hans-Åke Norrby (mp)
Leif Andreasson (s)
Lars Wetterlund (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
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Tjänstgörande ersättare
Lars-Erik Benneck (m), (kl. 13.00-15.30,

Icke tjänstgörande ersättare
Lars Jakobsson (c)
Lena Lind (mp)
Britt Ronsten (mp)

§§ 176- delar av178, för Inger Harlevi)

Ivan Anderzon (m), (kl. 17.25-19.00,
§§ 179-197, för Inger Harlevi)
Kerstin Löfgren-Dahlström (c),
(kl. 17.25-19.00, §§ 179-197, för
Hans Klintbom samt kl. 13.00-17.25,
§§ 176-178, för Eva Gahnström)

Curt Redner (s),
(för Hans-Erik Svensson)

Allan Olofsson (c), (kl. 14.00-17.25,
§ 178, för Per-Olof Jacobsson)

Bertil Eneqvist(s),
(för Ylva Simander)

Carin Rosell (s),
(för Anna Wickström)

Mats Sundin (s),
(för Lena Palmborg-Karlsson)

Britt-Marie Klintström (c),
(för Maria Ahlsten)

Juan José Cassis (s),
(för Anna Enström)

Mikael Ericsson (m),
(för Göte Dygeus)

Tommy Söderlund (s),
(för Eleonore Hemström)

Anna-Greta Lickander (fp), (kl. 17.2519.00, §§ 179-197, för Jan Lindell)

Lena Simonson (m), (kl. 13.00-15.30, §§
176- delar av178, för Carl-Henrik Lundborg)
Arvo Keinonen (m), kl. 17.25-19.00,
§§ 179-197, för Carl-Henrik Lundborg)

Margareta Ronquist (kd),
(för Mats E:son Hjorth )

Lisa Ohlsson (s),
(för Per-Erik And)

Birgitta Johansson (s),
(för Torgny Landin)

Nils Ronquist (kd), (kl. 17.25-19.00,
§§ 179-197, för Yngve Andersson)

Therese Mangard (v),
(för Bodil Rosengren)
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Kf § 176
Information om framtidsplanerna i Fårösundsområdet

Sammanträdet inleddes med att kommunfullmäktiges ordförande, Claes-Göran
Nilsson, gav en exposé över de senaste årens utveckling i Fårösundsområdet från
förbandsnedläggelsen till dags datum.
P-G Werkelin, biträdande rektor för Folkhögskolan i Hemse och rektor för den
nya folkhögskolan i Fårösund samt rektorn på Folkhögskolan i Hemse, Thomas
Nilsson berättade om skolans tillblivelse och planer för de kommande åren.
Chefen för Nimbus, Christer Winberg, informerade om köpet av Gotlands Varv i
Fårösund. Det är cirka 25 personer som ska bygga och montera båtskrov.
Anders Rahnberg planarkitekt på stadsarkitektkontoret berättade om arbetet med
den översiktsplan som är gjord för Fårösundsområdet. Peter Stenberg vd för
Kustparken i Fårösund visade på den framtagna Vision 2001 för boende, arbete
och rekreation och som nu börjar realiseras.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 177
Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen 2004-10-11

Efter sammanräkning har Wera Svensson (s) utsetts till ny ledamot (efter Somar Al
Naher) och Lisa Ohlsson (s) som ny ersättare (efter Wera Svensson). Ursula
Jacobsson (c), har utsetts till ny ersättare (efter Gunilla Bendelin-Larsson)
Kommunfullmäktiges beslut
• Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Expedieras:
Wera Svensson
Somar Al Naher
Lisa Ohlsson
Ursula Jacobsson
Gunilla Bendelin-Larsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 178
Inriktningsbeslut avseende förbränningsanläggning för avfall på
Gotland
KS 2004/0377-45
- Tekniska nämnden 2004-08-25, § 201
- Projektrapport 2004-06-17, rev 2004-08-10
- Ledningskontoret 2004-09-16
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 256

Kommunen, genom tekniska nämnden, har tillsammans med Gotlands energi AB
(GEAB) och Swedish Meats ekonomiska förening, utarbetat projektrapport om
förbränningsanläggning för avfall på Gotland. Bakgrunden är att tekniska förvaltningen har träffat en avsiktsförklaring om att vidare utreda de närmare förutsättningarna för en sådan anläggning på Gotland samt att ägandefrågan klaras ut.
I rapporten har tre platser pekats ut som lämpliga för en förbränningsanläggning
på ön och av dessa har den f.d. avfallsdeponin i Visby valts som den mest
lämpade. Den upprättade kalkylen har baserats på mottagningsavgifter på 600 kr
per ton. Tillgänglig mängd avfall för förbränning har uppskattats till 30 000 ton
och i utredningen har möjligheten att kunna förbränna 40 000 ton rekommenderats. Detta kan ur ekonomisk synvinkel innebära en panna som kan förbränna
mellan 7 till 12 MW. Vad avser miljöaspekterna påstås det i rapporten att det
finns goda möjligheter att förebygga och minimera störningar via olika skyddsåtgärder vad avser utsläpp, bränslen, transporter och buller. Det bedöms att
hushållsavfall innehåller ca 85 % förnyelsebart bränsle.
Information och bakgrund till ärendet gavs av tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (s), tekniska förvaltningens chef Per Lindskog och renhållningsingenjör Anders Lindholm samt Sören Larsson från Gotlands energi AB.
Jäv:
Per-Olof Jacobsson (c) och Björn Jansson (s) anförde jäv och deltog inte i
behandlingen av ärendet.
Yrkanden:
• Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (c), Yngve
Andersson (kd), Stefan Nypelius (c), Hans-Åke Norrby (mp), Ann Enström (mp)
och Heidi Plisch (mp), i första hand återremiss för att komplettera med
fördjupad biogasutredning om Gotlands potential utifrån dagens erfarenheter.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 178 forts.
I andra hand yrkades på att det kortsiktigt skulle gås vidare med samverkan
med andra kommuner om förbränning och att utreda vidare viss förbränning i
Cementa AB:s anläggning i Slite kombinerat med rötning av matavfall.
• Göran Örtbrant (m) yrkade med instämmande av Lilian Edwards (m), Lars-

Erik Benneck (m), Lena Celion (m), Håkan Onsjö (m), Birgitta Eriksson (m),
Margareta Benneck (m), Solveig Artsman (m), Mikael Ericsson (m) och Staffan
Bergwall (m), på återremiss • för att komplettera med kalkyler beträffande de
ekonomiska förutsättningarna och fördelning av risktagande, • belysning av
hur konkurrensneutralitet kan upprätthållas och avtalsförutsättningar mellan
GEAB och Gotlands kommun, • noggrannare beräkningar av volymer beträffande olika avfallstyper och alternativa avsättningar, • närmare belysning av
hur lagen om offentlig upphandling påverkar framtida beslut.
• Jan Lundgren (s) yrkade, med instämmande av Bror Lindahl (fp), på återremiss

för att få ett mera komplett underlag för kommunfullmäktiges slutliga
ställningstagande.
Anm: Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) skall ett ärende bordläggas om det begärs
av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna och ett beslut om återremiss skall
motiveras (lag 2002:249).
Ordföranden föreslog att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att ge direktiv till tekniska
nämnden om fortsatt utredande och eventuellt ge uppdrag till andra utredningar.
Ordföranden ställde proposition på detta samlade yrkande och fann att det hade majoritet.
Ordföranden ställde därefter proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens
sammanträde eller återremitteras och fann att det skulle återremiteras.

K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Ärendet återremiteras till tekniska nämnden och kommunstyrelsen ges i
uppdrag att utfärda direktiv för kompletteringar i ärendet och eventuellt ge
uppdrag till andra utredningar.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontorets planeringsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 179
Antagande av femårsplan för byggande av enskilda vägar
KS 2004/0378-31
- Tekniska nämnden 2004-08-25, § 204
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 251

Tekniska nämnden har föreslagit att upprättad femårsplan 2004-2008 för byggande av enskilda vägar antas. Förslaget går i korthet ut på beläggning av enskilda
vägar frånsett iordningsställande av en bro över Ireån vid Elinghem. Den totala
nettoinvesteringen för kommunen blir enligt förslaget ca 2,9 mnkr. Planen har
tagits fram i samråd med Vägverket. Byggande av enskilda vägar kan delvis
finansieras med statsbidrag som förutsätter kommunal eller enskild medfinansiering som ska utgöra 30 % av totalkostnaden. Bidrag anvisas, dels från den
tidigare antagna transportinfrastrukturplanen, dels genom särskilt anslag genom
förordning (189:891).
Ledningskontoret har avstått från att yttra sig i ärendet.
Anföranden:
Anföranden hölls av Gösta Hult (c) och Tommy Gardell (s) ordförande i tekniska
nämnden.
K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Den av tekniska nämnden föreslagna femårsplanen 2004-2008 för byggande av
enskilda vägar antas.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 180
Försäljning av fastigheten Visby Piggvaren 2 och del av fastigheten
Visby S:t Göran 1:1 (f.d. Göransgården)
KS 2004/0275-25
- Tekniska nämnden 2004-08-25, § 212
- Kommunstyrelsen 2004-06-17, § 173
- Ledningskontoret 2004-06-16
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 252

Tekniska nämnden har enligt föreslaget uppdrag från kommunstyrelsen upprättat
köpehandlingar för fastigheten Piggvaren 2 (f.d. Göransgården). Föreslagen
köpare av fastigheten för 18,5 mnkr är Magnus Wiman, Visby.
Upprättat förslag till köpekontrakt ger rätt att förvärva berörd fastighet med
tillkommande tillskottsmark (del av S:t Göran 1:1) som kommer att regleras i
särskild överenskommelse för att överensstämma med kommande detaljplan.
Ledningskontoret har tidigare tillstyrkt försäljningen (2004-06-16, genom deras
förslag att istället för markutvecklingsavtal föreslå kommunstyrelsen att köpehandlingar
skulle upprättas med Magnus Wiman).

K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Fastigheten Visby Piggvaren 2 säljs till Magnus Wiman för en köpeskilling om
18 500 000 kr i enlighet med förslag till köpekontrakt.
Expedieras:
Ledningskontorets ekonomiteam
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 181
Utredning om ägande, drift och skötsel av kommunkoncernens
fastigheter
KS 2004/0430-29
- Utredningsrapport 2004-09-06
- Ledningskontoret 2004-09-06
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 270

Ledningskontoret har överlämnat rapport om ägande, drift och skötsel av kommunkoncernens fastigheter. Kommunstyrelsens direktiv för utredningen har varit
att boenden ska överföras till AB Gotlandshem eller säljas. Verksamhetsfastigheter ska i huvudsak ägas av kommunen. Övriga kommersiella fastigheter ska
antingen säljas eller överföras till ett kommunalt bolag, t.ex. Gotlands industrihus
AB. Kommunstyrelsen har även givit tekniska nämnden och AB Gotlandshem i
uppdrag att inom ramen för pågående översyn inom tekniska förvaltningen redovisa hur drift och skötsel av koncernens fastigheter kan lösas på ett mer rationellt
och kostnadseffektiv sätt. Utredningen har på eget initiativ även berört frågan om
att bilda en s.k. äkta bolagskoncern. Rapporten har varit på remiss till berörda
nämnder och bolagsstyrelser. Inga direkta invändningar har framförts från remissinstanserna.
Utredningen har lämnat 8 förslag: 1. Förutsättningarna för en s.k. äkta koncern
ska utredas. 2. Verksamhetslokaler ska i normalfallet ägas och förvaltas av
tekniska förvaltningen. 3. Kommunen bör behålla kontrollen över strategiskt
viktiga kommersiella fastigheter och dessa bör överföras till ett helägt kommunalt
förvaltningsbolag. 4. Den framtida inriktningen och rollen för Gotlands
industrihus AB bör utredas. 5. Olika former för boenden ska renodlas. 6. I
samband med successiva överlåtelser ska förhandlingar föras och personalövergångar regleras mellan tekniska förvaltningen och AB Gotlandshem samt
vara avslutade innan utgången av 2006. 7. Framtida investeringsbehov i särskilda
boenden ska tillgodoses av AB Gotlandshem och blockförhyras av kommunen. 8.
Driften av kommunens och AB Gotlandshems fastigheter på mindre och perifert
belägna orter ska samordnas och upphandlas i konkurrens.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 181 forts.
Kommunstyrelsen beslöt att (2004-09-23, § 270) utredningens förslag punkt 7
skulle ändras till: Framtida investeringsbehov i särskilda boenden ska tillgodoses
av AB Gotlandshem eller annan och blockförhyras av kommunen.
K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Inriktningen ska vara att särskilda boenden och övriga hyresrätter enligt utredningens förslag ska överlåtas till AB Gotlandshem till marknadsmässiga ersättningar.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra överlåtelserna.
• Tekniska nämnden och AB Gotlandshem får i uppdrag att samordna
upphandling i konkurrens av fastighetsskötsel och drift.
Expedieras:
AB Gotlandshem
Gotlands industrihus AB
Tekniska nämnden
Ledningskontorets ekonomiteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 182
Verksamhetsområden för vatten och spillvatten inom Gotlands
kommun
KS 2004/0256-34
- Tekniska nämnden 2004-05-26,.§ 142
- Ledningskontoret 2004-06-15
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 257

Tekniska nämnden har föreslagit utökning och revidering av befintliga verksamhetsområden för vatten och spillvatten. De föreslagna förändringarna berör 20
olika områden inom kommunen. Revideringar och mindre justeringar har gjorts
med anledning av att digitalisering har utförts av samtliga dessa verksamhetsområden. Enligt VA-lagen skall huvudman för allmän VA-anläggning bestämma
anläggningens verksamhetsområde och meddela länsstyrelsen om detta.
Ledningskontoret har ansett det angeläget att verksamhetsområdena uppdateras
och fastställs. Rättsverkan för fastställt område gör att fastighetsägare inom sådant
område har rätt att ansluta sig och bruka vatten/avloppssystem samt har huvudmannen rätt att ta ut ersättning för anslutningsmöjligheten.
Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (c).
K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Av tekniska nämnden upprättat förslag till verksamhetsområden för vatten och
spillvatten respektive enbart spillvatten fastställs.
• Beslutet med tillhörande kartor översänds till Länsstyrelsen.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontorets planeringsteam
Länsstyrelsen (med kartor)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 183
Delårsrapport 2:2004 (januari till augusti)
KS 2004/0480-04
- Ledningskontoret 2004-09-23, prel.
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 274
- Ledningskontoret 2004-10-11

Delårsrapport 2 för januari-augusti 2004 har sammanställts av ledningskontoret. I
denna går att utläsa att kommunens underskott, uppgår till -73 mnkr. De största
underskotten uppvisar hälso- och sjukvårdsnämnden med -18 mnkr och socialoch omsorgsnämnden med -48 mnkr.
Med anledning av det oroande resultatet i tertialrapport 2 har kommunstyrelsens
arbetsutskott (tillika kommunens krisgrupp, 2004-10-05–07 § 212) beslutat om
åtgärder för att minimera 2004 års underskott.
Anföranden:
Anföranden hölls av Jan Lundgren (s), Eva Nypelius (c), Lena Celion (m), Björn
Jansson (s) och Åke Svensson (s).
K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Rapporten läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 184
Motion om placeringsbehovet av barn under 18 år
KS 2003/0520-85
- Motion 2003-12-15
- Social- och omsorgsnämnden 2004-03-17, § 35
- Ledningskontoret 2004-05-13
- Kommunstyrelsen 2004-08-26, § 221

Rose Marie Stenbom (s) har i motion hemställt ”att social- och omsorgsnämnden
får i uppdrag att utreda placeringsbehovet av barn under 18 år och utifrån framkomna faktauppgifter vidta erforderliga åtgärder”.
Social- och omsorgsnämnden har upprättat förslag till yttrande där en sådan
utredning välkomnas men påpekar att de inte har egna resurser att göra en sådan
genomlysning. Individ- och familjeomsorgen har svårigheter att rekrytera familjehem och kontaktfamiljer och är medvetna om att allt fler barn har behov av
boende och fostran utanför det egna hemmet.
Ledningskontoret har i sitt yttrande tagit upp och beskrivit den aktuella situationen
för familjehem och kontaktfamiljer. Kontoret anser det angeläget att lagkrav hålls
för verkställighet av de aktuella biståndsbesluten och konstaterar att läget f.n. är
problematiskt, främst när det gäller kontaktpersoner/familj. Kontoret föreslår att
motionen avslås med hänvisning till att motionens förslag om utredningsuppdrag
redan ligger inom social- och omsorgsnämndens reguljära verksamhet.
Kommunstyrelsen hade på ordföranden Jan Lundgrens yrkande föreslagit att
motionen skulle anses besvarad istället för att avslås.
Anföranden:
Anföranden hölls av Rose-Marie Stenbom (s) och Björn Jansson (s).
K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Motionen anses besvarad med hänvisning till att dess förslag till utredningsuppdrag ligger inom social- och omsorgsnämndens ansvarsområde.
Expedieras:
Social- och omsorgsnämnden
Ledningskontorets verksamhetsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2004-10-25

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 185
Motion om ungdomsverksamhet i samlingslokaler
KS 2002/0084-71
- Motion 2002-02-18
- (Kultur- och fritidsnämnden 202-04-17, § 58)
- Kultur- och fritidsnämnden 2004-08-25, §
- Ledningskontoret 2004-09-06
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 263

Stefan Nypelius och Eva Nypelius båda (c) har i motion yrkat att ungdomar ska
stimuleras att använda de samlingslokaler som finns runtom på Gotland. Detta
föreslås ske genom att bidragsregler för samlingslokaler och ungdomsverksamhet
ses över av kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden har 2002 svarat att de begärde i uppdrag att se över de
berörda bidragsreglerna för i möjligaste mån uppfylla motionärens syfte. De har
sedan själva igångsatt en sådan översyn som beräknas nå kommunfullmäktige
under 2005.
Ledningskontoret har i sitt yttrande föreslagit att intentionerna i motionen bör
beaktas i kultur- och fritidsnämndens beslutade översyn av bidragsbestämmelserna.
Anförande:
Anförande hölls av Stefan Nypelius (c).
K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Motionen bifalls såtillvida att den överlämnas till kultur- och fritidsnämnden
för beaktande i redan beslutad översyn.
Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontorets ekonomiteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2004-10-25

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 186
Motion om lansering av Gotland som försöksområde för
miljöanpassade fordon
KS 2004/0204-40
- Motion 2004-04-26
- Ledningskontoret 2004-09-02
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 262

Ann Enström m.fl. (mp) har i motion föreslagit att kommunen ska fatta principbeslut om att ställa sig positiva till att bli ett försöksområde för miljöanpassade
fordon samt att kommunen ska initiera ett marknadsföringsprojekt för förverkligande av denna idé.
Ledningskontoret har i sitt tjänsteutlåtande ställt sig positiva till Gotland som
försöksområde för miljöanpassade fordon men har föreslagit att eventuellt
principbeslut hänförs till pågående revidering av Agenda 21. De har även
föreslagit att uppdrag ska ges om att utarbeta ett förslag till Miljöbilsprojekt på
Gotland innefattande förslag på samarbetspartners och möjlig finansiering av
detta.
A n f ö r a n d e:
Anförande hölls av Torgny Lihnell (mp).
Yrkanden:
• Bror Lindahl (fp) yrkade att motionen skulle avslås.
• Håkan Onsjö (m) yrkade bifall till motionen.
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Bror Lindahls yrkande
och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Kommunstyrelsen ställer sig i princip positiv till Gotland som försöksområde
för miljöanpassade fordon, men hänför ett eventuellt principbeslut till den
pågående revideringen av kommunens Agenda 21-dokument.
• Motionens förslag tillstyrks genom att ledningskontoret ges i uppdrag att
utarbeta ett förslag till Miljöbilsprojekt på Gotland innefattande förslag på
samarbetspartners och möjlig finansiering av detta.
Expedieras:
Ledningskontorets planeringsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2004-10-25

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 187
Motion. Tendens till rasism i våra skolor
KS 2004/0076-10
- Motion 2004-02-16
- Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-05, § 31
- Ledningskontoret 2004-08-16
- Kommunstyrelsen 2004-09-23, § 264

Elias Özyurt Eldenblom (v) har i motion föreslagit att barn- och utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att kartlägga förekomsten av mobbning, rasism och
främlingsfientlighet i skolorna samt föreslå åtgärder och metoder för att motverka
detta och stärka utvecklingen av demokratin.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt svar refererat till läroplaner och den
nyligen antagna skolplanen och ett antal olika aktiviteter ute i skolorna.
Avslutningsvis konstateras i svaret att mobbing, rasism och främlingsfientligheter
förekommer i olika grad och att nämnden även fortsättningsvis kommer att kartlägga förekomsten av dessa företeelser och vidta åtgärder och metoder för att
motverka detta.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med barn- och
utbildningsnämndens yttrande.
Anförande:
Anförande hölls av Elias Özyurt-Eldenblom (v).
K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontorets verksamhetsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2004-10-25

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 188
Fyllnadsval. Kommunens räkenskaper och förvaltning. Revisor
- Carin Backlunds (v) avsägelse 2004-10-06

Kommunfullmäktige ska utse en ny revisor för kommunens räkenskaper och
förvaltning efter Carin Backlund (v) som avsagt sig uppdraget.
K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Carin Backlund (v) befrias från uppdraget som revisor för kommunens
räkenskaper och förvaltning.
• Till ny revisor för kommunens räkenskaper och förvaltning t.o.m. 2006 års
utgång utses: Göran Andersson (v) Signalgatan 4 E, 621 47 Visby.
Expedieras:
Kommunrevisionen
Carin Backlund
Göran Andersson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2004-10-25

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 189
Fyllnadsval. Huvudman i Fardhems Pastorats Sparbank
Kommunfullmäktige ska utse en ny huvudman i Fardhems Pastorats Sparbank efter
avlidne Sven Gardarfve (c).
K o m mu n f u l l m ä kt i g e s b e s lu t
• Till ny huvudman i Fardhems Pastorats Sparbank t.o.m. årsstämman 2007
utses: Ann-Cristin Karlsson, Lojsta Bjärs 403, 620 12 Hemse
Expedieras:
Fardhems Pastorats Sparbank
Ann-Cristin Karlsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2004-10-25

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 190
Interpellation. Utbyggnad av förskolor
KS 2004/0301-88

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) besvarade
interpellation av Åsa Larsson (c) om indragningar i planerad nybyggnation av ett
flertal förskolor. Anförande hölls av Gösta Hult (c).
Interpellation 2004-06-23

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 191
Interpellation. Råvarutillförseln till Cementa i Slite
KS 2004/0396-10

Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde,
den 29 november.
Interpellation 2004-09-20

Kf § 192
Interpellation. 6-månadersgaranti inom sjukvården
KS 2004/0398-90

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) besvarade
interpellation av Lena Celion (m) om beslut som avser s.k. 6-månadersgaranti
inom sjukvården. Lena Celion tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anförande hölls även av Carina Lindberg (v).
Interpellation 2004-09-20

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 193
Interpellation. Sponsormedel till folkhögskolan i Fårösund
KS 2004/0397-10

Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av
Kerstin Löfgren-Dahlström (c) om utlovande av sponsormedel till folkhögskolan i
Fårösund. Kerstin Löfgren-Dahlström tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2004-09-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2004-10-25

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 194
Interpellation. Miljösanktionsavgifter
KS 2004/0400-55

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade interpellation av
Håkan Onsjö (m) om vidtagna åtgärder med anledning av de miljösanktionsavgifter
som påförts på grund av för sent inkomna miljörapporter för öns hamnar. Håkan
Onsjö (m) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls
även av Gösta Hult (c).
Interpellation 2004-09-20

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 195
Interpellation. Östersjömiljarderna
KS 2004/0399-10

Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde,
den 29 november.
Interpellation 2004-09-20

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2004-10-25

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 196
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Dnr

Marianne Gottlander (s)
Handlingsprogram för kvinnofrid på Gotland

KS 2004/0456
2004-10-25

Jennie Andersson och Brittis Benzler (v)
Bättre bussförbindelser för gymnasieungdomar

KS 2004/0457
2004-10-25

Ann Enström (mp)
Kompostering för att minska soporna

KS 2004/0458
2004-10-25

Eva Gahnström (c)
Differentierat investeringsstöd

KS 2004/0459
2004-10-25

Stefan Nypelius (c)
Fri parkeringsavgift för miljöbilar

KS 2004/0460
2004-10-25

Lena Celion, Lilian Edwards m.fl. (m)
Tillgänglig sjukvård på Gotland

KS 2004/0461
2004-10-25

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2004-10-25

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 197
Interpellationer; nya
•

Barbro Ronsten (c) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Åke Svensson (s) ställa interpellation om slopandet av
remisstvånget till bröstmottagningen på Visby lasarett. (KS 2004/0462-90)

•

Carina Lindberg (v) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande
Jan Lundgren (s) ställa interpellation om eventuella konsekvenser för
personalen av ingånget avtal mellan Gotlands kommun och Attendo Care.
(KS 2004/0463-10)

•

Ann Enström (mp) fick tillstånd att till kommunalrådet Sonia Landin (s)
ställa interpellation om hoten mot Visby ringmur och dess bevarande.
(KS 2004/0464-77)

•

Curt Broberg (c) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan
Lundgren (s) ställa interpellation om eventuella konsekvenser för kommunen
avseende regeringens beslut om ökat arbetsgivaransvar i sjukförsäkringen.
(KS 2004/0465-02)

•

Solveig Artsman (m) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Brittis Benzler (v) ställa interpellation om nivån på de gotländska
lärarnas utbildning i matematik. (KS 2004/0466-60)

•

Göran Örtbrant (m) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (s) ställa interpellation om eventuella konsekvenser för
detaljhandeln i samband med införandet av p-avgifter. (KS 2004/0467-31)

•

Bror Lindahl (fp) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan
Lundgren (s) ställa interpellation om det finns garantier att kommunen inte
kommer att drabbas av en merkostnad i samband med regeringens reform om
det s.k. friåret. (KS 2004/0468-10)

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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INTERPELLATIONSSVAR
2004-08-16
Interpellation om utbyggnad av förskolor.
Åsa Larsson (c) har i en interpellation till mig ställt följande frågor om utbyggnad av
förskolor.
”Hur har processen kunnat gå så långt, har det skett missar? Vilka är de verkliga skälen
till att byggena ej kommit igång? Vad blir effekten för brukarna?
Mitt svar.
Tekniska förvaltningen/tekniska nämnden (TF/TN) har på beställning av Barn- och
utbildningsförvaltningen/barn- och utbildningsnämnden (BUF/BUN) genomfört
sedvanlig projektering för uppförande av förskolor i Burgsvik, Fole och utbyggnad av
befintlig förskola i Endre. Driftstart var planerad under hösten 2004, men har efter hand
försenats. Efter genomförd upphandling konstaterar TF/TN och BUF/BUN att anbuden
ligger för högt i förhållande till beviljade investeringsmedel. Orsaken till de höga
anbudskostnaderna tillskrivs främst den överhettning av byggmarknaden som råder
sedan en tid, även smärre förändringar av byggprojekten kan ha påverkat.
En förnyad översyn av projekteringen har genomförts av TF i samarbete med BUF i
avsikt att försöka förenkla byggnaderna och därmed banta kostnaderna ytterligare. En
ny upphandling planeras att genomföras av TF i månadsskiftet augusti/september
avseende förskolorna i Burgsvik, Fole och Endre. Vad de nya anbuden kommer att
innebära i investeringskostnader är ännu för tidigt att säga men det är troligt att
kostnaderna kommer att vara högre än de investeringsmedel som är avsatta för
förskolorna.
Eventuellt behov av utökat investeringsanslag kommer att behandlas av BUN och
senare av kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF). Behovet av de aktuella
förskolorna är mycket stort och provisoriska lösningar gäller under tiden. Lösningar
som inte på något sätt kan ge det antal platser som de färdiga förskolor-na kan klara.
Lösningarna är dessutom inte att jämföra i sin funktion med sedvan-liga förskolor och
innebär naturligtvis påfrestningar i verksamheten för barn/för-äldrar och personal. Det
är därför vår förhoppning att nästa anbudsgivning inte överstiger beviljade
investeringsmedel med mer än att projekten kan komma i gång under hösten 2004 och
vara driftklart senast under hösten 2005. Information har gått ut till föräldrar och
personal om vad som hänt, vad som är orsaken, vilken fördröjning som är trolig samt
om alternativa tillfälliga och permanenta lösningar för föräldrarnas barn.
Under detta år har flera nya förskoleavdelningar startats. Fler barn/timmar än vad som
planerats för finns i verksamheten. Men det är ändå brist på platser och alla kan inte
erbjudas plats inom den av lagen föreskrivna tiden, senast 4a månader efter det att
behovet anmälts. Att nya avdelningar försenas förvärrar situationen. Detta är ett stort
bekymmer då människor ibland tvingas tacka nej till arbete och studier för att
kommunen inte kan ordna barnomsorgsplats. Vi ser också att Visby är en högskoleort,
vilket innebär att studenter som fått antagningsbesked i juli och augusti hör av sej med
behov av att snabbt få barnomsorg. Detta måste beaktas mer i framtida planering, om
högskolan fortsätter att växa.
Brittis Benzler
Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

INTERPELLATIONSSVAR

2004-10-25
Interpellation om beslut som avser s.k. 6-månadersgaranti inom sjukvården
Ledamoten Lena Celion (m) har i en interpellation till mig ställt följande fråga om
beslut som avser s.k. 6-månadersgaranti inom sjukvården:
”I vilket sammanhang och var har annat beslut tagits om en förändrad tidsgräns utifrån
KF-beslutet?”
Svar:
Kommunfullmäktiges beslut (§ 37 - Ändring av reglerna om valfrihet inom hälso- och
sjukvården) den 22 mars 2004 gäller den formella hanteringen av så kallad valfrihetsremiss. Bakgrunden var dels att begränsa de nuvarande kostnaderna men också att alla
patienter skall bedömas utifrån medicinska kriterier och att ingen utifrån bättre
ekonomiska förutsättningar kunna passera andra som också väntar på behandling.
Efter fullmäktiges beslut är det professionens roll och uppgift att utifrån en medicinsk
bedömning verkställa detta. I kommunfullmäktiges beslut finns således inget som
beskriver vad som är medicinskt rimligt utan det får ske efter en bedömning med den
enskilde patienten, dennes diagnos och skall ske av behandlande läkare.
Professionen har då kunnat konstatera, med hänvisning till medicinska skäl, att det inte i
något fall bör vara längre tid än 6 månader till operation. Det är alltså den längsta tiden
någon bör få vänta på behandling/operation. Om detta inte är möjligt inom denna tid så
träder valfriheten in.

Åke Svensson
Ordf. hälso- och sjukvårdsnämnden

INTERPELLATIONSSVAR
2004-10-25

Interpellation om sponsormedel till folkhögskolan i Fårösund
Kerstin Löfgren-Dahlström (c) har till mig ställt följande fråga om sponsormedel till
folkhögskolan i Fårösund:
”Vad har kommunledningen gjort för att det utlovade löftet skall infrias och hur
kommer du att agera framöver för att Folkhögskolan skall få den utlovade
utrustningen?”
Mitt svar:
Thage G Peterson anser sig ha fått utfästelser om sponsormedel till folkhögskolan i
Fårösund från ett antal gotländska företag.
Diskussioner pågår med en grupp av dessa företag. Jag vill inte redan nu försöka
bedöma vad resultatet kan komma att bli.

Jan Lundgren
Kommunstyrelsens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
Håkan Onsjö, moderaterna, har i en interpellation ställt en fråga till mig vad jag har för avsikt
att vidta för åtgärder med anledning av de problem som förevarit i Visby hamn denna sommar.
Först vill jag beskriva lite av vad som skett och vad som gjorts för att komma tillrätta med det
som hänt.
I slutet av juni månad fick jag från förvaltningschef Per Lindskog information att tekniska
förvaltningen inte lämnat in ansökan om säkerhetsklassning av våra hamnar till Sjöfartsverket.
Det gällde Visby, Klintehamn, Kappelshamn, Rone och Slites hamnar. För att få tillstånd för
internationell trafik krävs från 1 juli 2004 att Sjöfartsverket utfärdar ett speciellt tillstånd enligt
en speciell kod kallad ISPS (International Ship & Port Security Code).
Ansvaret för ansökan är tekniska förvaltningens hamnavdelning som av olika skäl inte lämnat in
dessa ansökningar i tid.
Detta fick till följd att förvaltningschefen tillsatte alla tillgängliga resurser för att i första hand
klara ansökan för Visby hamn som var mest akut. Visby hamn hann få tillståndet från
Sjöfartsverket i tid. För övriga hamnar anlitades en konsult som fick uppdraget att hjälpa till
med tillstånden i och där det blev en viss försening innan tillståndet för internationell trafik blev
klart. Tyvärr fick detta till följd att en båt, men bara en båt, till Klintehamn fick dirigeras om till
Visby och vissa leveranser kom inte iväg i tid från Klintehamn.
Samtliga hamnar blev godkända fram till den 20 juli 2005 och arbetet med ett 5-årigt tillstånd
pågår.
Senare under sommaren visade det sig att hamnavdelningen inte lämnat in miljörapporter till
Sjöfartsverket och miljö- och hälsoskyddskontoret i tid. Även där påbörjades detta arbete
omedelbart och rapporterna är nu inlämnade. Givetvis föranleder en sådan försening
sanktionsavgifter från miljö- och hälsoskyddskontoret. Det är fullt förståeligt.
När problemen uppdagats har det fått högsta prioritet och alla tillgängliga resurser har tillsatts
för att i första hand lösa problemen och uppfylla kraven från Sjöfartsverket och miljö- och
hälsoskyddskontoret.
Som ordförande har jag meddelat förvaltningschefen att jag anser att det som hänt inte är
acceptabelt och nödvändiga åtgärder för att förhindra liknande händelser i framtiden måste
vidtas. Förvaltningschefen har vidtagit nödvändiga åtgärder och löst detta på ett utmärkt sätt.
När det akuta problemen har lösts så har arbetet övergått till att kvalitetssäkra verksamheten i
hamnen. Internkontroll och delegationsordning har sett över och verksamheten är återigen under
full kontroll.
Vidtagna åtgärder har lett till att vi snabbt fått ordning på verksamheten. Jag avser därför inte att
vidta några ytterligare åtgärder utan är helt nöjd med de arbeten och de åtgärder som
förvaltningschefen vidtagit.
Visby den 12 oktober 2004

Tommy Gardell
Tekniska nämndens ordförande

