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Kf § 44
Bokslut 2005: Årsredovisning
KS 2006/0206-00
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 103
- Gotlands kommuns revisorer 2006-04-06
- Årsredovisning 2005

Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde
som fullmäktige behandlar årsredovisningen (enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning § 39). Annons om allmänhetens frågestund har varit införd och
årsredovisning och revisionsberättelse har hållits tillgängliga, dels under
kontorstid på kommunens ledningskontor, dels på kommunens hemsida på
Internet: www.gotland.se. Vid behandlingen av ärendet ställdes inga frågor av
allmänheten.
Resultatet för år 2005 uppgick till 81,9 miljoner kronor. Det tidigare ackumulerade underskottet på 35,4 miljoner kronor har därmed kunnat regleras i enlighet
med kommunallagens krav. Nämnderna redovisar ett totalt överskott enligt budget
med 28 miljoner kronor, varav dock bör nämnas att hälso- och sjukvårdsnämnden
har redovisat ett underskott med 23,5 miljoner kronor. Arbetet med målstyrning
fortsätter enligt modell med balanserade styrkort och som under 2005 införts för
kommunens nämnder.
Ekonomidirektören Göran Gyllenkrok, koncerncontroller Anders Gripne,
personalstrateg Mats Magnusson informerade om kommunens bokslut, styrkort
och personalmål.
Revisorerna har föreslagit kommunfullmäktige att bevilja nämnder, styrelser samt
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning. De
riktar dock kritik mot hälso- och sjukvårdsnämnden för att de inte klarat sitt
ekonomiska åtagande. Anförande hölls av revisorernas ordförande Börje
Lundberg (c).
Anföranden:
Anföranden hölls av Jan Lundgren (s), Eva Nypelius (c), Lena Celion (m), Bodil
Rosengren (v), Hans-Åke Norrby (mp), Gunnar Tinge (fp). Sonia Landin (s),
Göran Örtbrant (m), Björn Jansson (s), Per-Olof Jacobsson (c), Britt
Ronsten (mp), Carina Lindberg (v), Staffan Bergwall (m), Christer Mattson (c),
Stefan Nypelius (c), Torsten Gislestam (c), Inger Harlevi (m) och Eric Martell (s).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 44 forts.
Yrkanden:
• Carina Lindberg (v) yrkade att: 1. Årsredovisning för 2006 ska innehålla
beskrivningar som omfattar läkemedelshantering och läkemedelsanvändning
inom kommunen. 2. I årsredovisningen ska jourlöneskulden redovisas liksom
omfattningen av uppehållslönerna. 3. Verksamheter utlagda på privata
vårdnadsgivare och entreprenörer bör redovisas i årsredovisningen efter hur
kostnadseffektiva de är i förhållande till motsvarande i kommunal regi.
Proposition:
Proposition ställdes av ordföranden om ansvarsfrihet för varje nämnd och styrelse skulle
beviljas. Proposition ställdes även om godkännande av årsredovisningen. Ordföranden
fann att fullmäktige hade beviljat ansvarsfrihet och godkänt årsredovisningen. Därefter
ställdes proposition om att inom ramen för eget kapital avsätta 44,5 mnkr som pensionsreserv och fann att kommunfullmäktige så hade beviljat.
Till sist ställde ordföranden i tur och ordning proposition på Carina Lindbergs tre
yrkanden och fann att även dessa hade bifallits av kommunfullmäktige.

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Ansvarsfrihet beviljas.
• Årsredovisningen godkänns.
• Inom ramen för eget kapital avsätts 44,5 mnkr som pensionsreserv.
• Årsredovisning för 2006 ska innehålla beskrivningar som omfattar
läkemedelshantering och läkemedelsanvändning inom kommunen.
• I årsredovisningen ska jourlöneskulden redovisas liksom omfattningen av
uppehållslönerna.
• Verksamheter utlagda på privata vårdnadsgivare och entreprenörer bör
redovisas i årsredovisningen efter hur kostnadseffektiva de är i förhållande till
motsvarande i kommunal regi.
Kommunfullmäktige antecknar, att ledamöter som tillika är ledamöter eller ersättare i
nämnder och styrelser inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, var och en
i vad henne eller honom angår (en särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och
ersättarnas uppdrag 2005 har utarbetats).
Expedieras:
Styrelsen och samtliga nämnder
Kommunens revisorer, Ledningskontorets ekonomiteam
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 45
Begäran om tilläggsanslag för åtgärder vid Korpen och Mariahemmet
KS 2006/0173-04
- Tekniska nämnden 2006-03-22, § 71
- Ledningskontoret 2006-03-29
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 98

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 2,8 miljoner kronor dels för
verksamhetsanpassning vid Korpen för korttidsboende dels vid Mariahemmet för
verksamhet för psykiskt funktionshindrade.
Begäran har föranletts av att social- och omsorgsnämnden som saknar investeringsmedel beslutat om att utöka korttidsenheten på Korpen i Visby till 32 platser.
För att kunna skapa förbindelse med befintlig korttidsverksamhet på våningen
över behöver hiss installeras. Även en ny entré för korttidsenheten behöver
byggas då den nya vårdcentralen tagit befintlig entré i anspråk. Daglig verksamhet
för psykiskt funktionshindrade lämnar lokaler som hyrts externt till förmån för
kommunens egna lokaler på plan 1 i f.d. Mariahemmet.
Ledningskontoret föreslår att framställningen tillstyrks, vilket även blev
kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges bifall
till tilläggsanslag, om finansiellt igångsättningstillstånd för ombyggnadsåtgärderna.
Anföranden:
Anförande hölls av social- och omsorgsnämndens ordförande Björn Jansson (s).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Tekniska nämnden beviljas 2,8 mnkr för ombyggnadsarbeten i Mariahemmet och
Korpen för daglig verksamhet respektive korttidsboende.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Social- och omsorgsnämnden
Ledningskontorets ekonomiteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 46
Reglemente för krisledningsnämnd
KS2005/0499-00
- Ledningskontoret 2006-03-02
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 88

Enligt Lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fred och krigstid för
kommuner och landsting ska det finnas en krisledningsnämnd. Reglemente för
sådan nämnd har utarbetats av ledningskontoret. Enligt reglementet är det
kommunstyrelsens arbetsutskott som är krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden
kan enligt denna lag i samband med extraordinära händelser överta andra
nämnders befogenheter på ett sätt som inte kommunstyrelsen kan göra.
Anm (Ann Egefalk):I samband med behandlingen av Handlingsprogram för skydd och
säkerhet uppdrog kommunstyrelsen åt ledningskontoret att, under medverkan av
räddningstjänsten, skyndsamt utarbeta förslag till reglemente för krisledningsnämnden.
Lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, är
en del av ett nytt nationellt krishanteringssystem. Lagen reglerar kommunernas organisation och befogenheter vid händelser som innebär risker för allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och som kräver snabba insatser; t.ex. hot mot sjukvården, energiförsörjningen eller VA-nätet. Även den är både plötslig och störande behöver händelsen
inte vara extraordinär och ska då hanteras enligt annan lagstiftning. Enligt lagen ska det
finnas en krisledningsnämnd och en plan för hantering av sådana händelser. Kommunstyrelsen har ålagts uppgiften att vara krisledningsnämnd (kommunfullmäktige
§ 27/2002). Krisledningsnämndens uppgifter ska framgå av reglemente. I extrema fall kan
nämnden överta andra nämnders befogenheter. Enligt det antagna handlingsprogrammet
för skydd och säkerhet, som gäller under 2006, utgör också det också den plan, som
föreskrivs i lagen om extra ordinära händelser i fredstid. Om det gäller höjd beredskap
träder en annan lagstiftning in – lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara och lagen
(1994:1720) om civilt försvar. Ledningen av det civila försvaret utövas då av
kommunstyrelsen.

Regiondirektör Bo Dahllöf kommenterade förslaget till reglemente och föreslog
en redaktionell ändring där ordet ”får” byts ut mot ”kan” i andra stycket i § 9.
Meningen får då lydelsen ”Kommunfullmäktige kan besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra med anledning av extraordinär händelse i
1 §”.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 46 forts.
Ordföranden ställde fråga till kommunfullmäktige angående ändringsförslag om
att byta ut ordet ”får ”mot ”kan” enligt ovan och fann att de så hade medgett.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Med ovan föreslagna redaktionella ändring antas det upprättade förslaget till
reglemente för krisledningsnämnden.
Expedieras:
Räddningstjänsten
Författningssamlingen

Justerande:

Anm:
Reglementet bifogas protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 47
Motion: Revidering av Ekoprogram och kretsloppsplan
KS2005/0377-10
- Motion 2005-09-14
- Ledningskontoret 2006-02-24
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 66

I en motion har Lars Thomsson (c) yrkat att Ekoprogrammet och Kretsloppsplanen ska revideras, samt att ekokommunens arbete årligen ska presenteras i ett
miljöbokslut. Motionen stöder sig på att det i skrivningen för gällande kretsloppsplan (fastställd av kommunstyrelsen 1996-04-23 med antagna inriktningsmål av
kommunfullmäktige 1996-06-08) anges att den ”ska ses över med jämna mellanrum
och anpassas till samhällsförändringar och vunna erfarenheter”.
Anmärkning: Från och med 1999 är Eko-projektet en permanent verksamhet inom
Gotlands kommun. Ekoprogrammet tillsammans med kretsloppsplanerna bildar Gotlands
Agenda 21 och underlag för att göra Gotland till nollutsläppszon. I kretsloppsplanen
anges att den ” följs upp och utvärderas enligt gängse rutiner för års- och delårs-

rapportering till kommunstyrelsen”.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande svarat att i budget för 2006 finns medel
avsatta för layout och tryckning och arbetet har inletts med revidering av såväl
Ekoprogram som kretsloppsplan. Kontoret har bedömt att miljöbokslut bör
presenteras för de strategiskt viktiga områdena för en ekologisk hållbar utveckling
och de undersöker nu olämplig omfattning. De föreslår att motionen tillstyrks med
hänvisning till pågående arbete.
Kommunstyrelsen har förslagit att motionen bifalls.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (c), Åke Svensson (s), Karl-Henrik Lundborg (m),
Per Stenegärd (c), Hans-Åke Norrby (mp) och Torsten Gislestam (c).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Motionen bifalls.
Expedieras:
Ledningskontorets planeringsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 48
Motion. Försök med koldioxidneutral energiförsörjning
KS2005/0378-10
- Motion 2005-09-18
- Ledningskontoret 2006-02-24
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 67

Lars Thomsson (c) har i en motion yrkat att Gotland ska ansöka om att bli ett
försöksområde för koldioxidneutral energiförsörjning. Han påpekar att ön har
förutsättningar för flera olika alternativa bränslen som t.ex. vindkraft, biogas,
biomassa, solenergi, havsvärme, djupvärme och vågenergi. Stöd från nationella
myndigheter och EU:s fonder behövs för att initialt komma igång med en sådan
process.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska tillstyrkas. Det kommande
fondprogrammet för EU förväntas få stor betydelse för energiomställning. De
ansökningar som kommer att ske bör dock göras inom ordinarie budgetram.
Kontoret har bedömt att ansökningar bör ske inom de program och fonder som
bidrar till våra ”lokala mål på energiområdet tillsammans med ett positivt utfall
för den regionala ekonomin”.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (c), Torgny Lihnell (mp) och Stefan
Nypelius (c).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Motionen bifalls. Ansökningar ska ske inom kommunkoncernens ordinarie
budgetram.
Expedieras:
Ledningskontorets planeringsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

59

PROTOKOLL
2006-04-24

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 49
Motion. Kommunal folkomröstning om valfrihet i barnomsorgen
KS2005/0433-11
- Motion 2005-10-10
- Barn- och utbildningsnämnden 2006-02-16, § 4
- Ledningskontoret 2006-03-01
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 82

I en motion har Yngve Andersson m.fl. (kd) föreslagit att ”kommunal
folkomröstning om mer valfrihet i barnomsorgen” ska genomföras samt att
kommunen ska begära att få ”bli försökskommun för en utökad valfrihet i
barnomsorgen”. Motionärerna påpekar att det i ett trettiotal kommuner har tagits
initiativ till sådana folkomröstningar och att de genomförts i tre med majoritet för
utökad valfrihet. De anser det viktigt att de samhälleligt styrda subventionerna
också ska uppfattas som legitima och ha stöd hos föräldrarna. De påpekar det
orättvisa i att dagmamma, kooperativ barnomsorg och omsorg i hemmet
missgynnas.
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att motionen ska avstyrkas. De
redogör i yttrandet över den utbyggnad som gjorts av barnomsorgen i kommunen,
helt i enlighet med statens krav. De vänder sig med bestämdhet mot påståendet att
vissa barnomsorgsformer kraftigt skulle missgynnas. Kommunen har dock inte
satsat på omsorg i det egna hemmet utan slagit vakt om barns sociala utveckling
tillsammans med andra barn.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande avstyrkt motionen. Kontoret har gjort en
rättslig bedömning av kommunala folkomröstningar och därvid funnit att en del
frågeställningar av såväl politisk som praktisk natur måste beslutas om i
anslutning till en sådan omröstning. De anser att motionen inte har konkretiserat
valfrihetsalternativet eller hur föreslagen försöksverksamhet skulle bedrivas.
Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige avslagit motionen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Rose-Marie Stenbom (s), Yngve Andersson (kd), Lena
Celion (m), Heidi Plisch (mp), Torgny Lihnell (mp), Carina Lindberg (v) och
Håkan Onsjö (m).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 49 forts.
Yrkanden:
• Maciej Onoszko (kd) yrkade, med instämmande av Eva Nypelius (c), bifall till
motionen.
•

Solveig Artsman (m) yrkade bifall till motionens sats 2 om att kommunstyrelsen i skrivelse till regeringen begär att bli försöksområde för en utökad
valfrihet i barnomsorgen.

•

Luis Barnes (v) yrkade, med instämmande av Eric Martell (s) och Åke
Svensson (s), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på Maciej Onoszkos yrkande om bifall till motionens
första att-sats om folkomröstning och fann att den hade avslagits. Därefter ställde ordföranden proposition på Solveig Artsmans yrkande om motionens andra att-sats om begäran
att bli försökskommun och fann att även denna hade avslagits. Omröstning begärdes. JA
för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Solveig Artsmans yrkande. 40 ledamöter
röstade ja. 31 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Motionen avslås.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 50
Motion. Stipendier till studerande på Högskolan
KS2005/0487-10
- Motion 2005-11-28
- Ledningskontoret 2006-02-27
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 68

I en motion av Bror Lindahl m.fl. (fp) har det föreslagits att kommunen skulle
inrätta ett stipendium för studenter på Högskolan. Syftet skulle vara att stimulera
studenterna att innovativt bidra till kommunens utveckling.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag
att utreda förutsättningarna för att inrätta ett stipendium.
Kommunstyrelsen har i sitt förslag till kommunfullmäktige tillstyrkt
ledningskontorets förslag.
Anförande:
Anförande hölls av Gunnar Tinge (fp).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Motionen bifalls på så sätt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att inrätta stipendium eller motsvarande vid Högskolan på
Gotland.
Expedieras:
Ledningskontorets ärendeteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 51
Motion. Revidering av Näringsutvecklingsprogram
KS2005/0486-10
- Motion 2005-11-28
- Ledningskontoret 2006-02-21
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 83

I en motion har Stefan Nypelius och Lars Thomsson, båda (c), yrkat att det
nuvarande näringsutvecklingsprogrammet, från 2003, ska revideras och att hållbar
energiförsörjning därvid ska ingå som ett prioriterat område. Med motionen syftar
de till att skapa förutsättningar för lokal energiförsörjning som skulle kunna skapa
nya varaktiga arbetstillfällen. För att kunna uppnå detta behövs ett investeringsklimat som möjliggör både ”prov- och pilotprojekt” för denna energiomläggning.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande givit en bakgrund till ”den kommunala
målsättningen om ett hållbart samhälle inom loppet av en generation”. Gällande
energiplan som antogs 1999 håller på att revideras och fick nyligen en uppföljning
i Energi 2005. Denna ska ligga till grund för den nya energiplanen för perioden
2005-2010. I det med bred representation framtagna regionala tillväxtprogrammet
(gäller fram till 2007) har åtgärder inriktats främst på biogas. Nu pågår arbetet
med Vision 2025 som ska innehålla både regionalt utvecklingsprogram och
regionalt tillväxtprogram. I detta kommer den framtida energiförsörjningen att
ingå som ett viktigt område i programarbetet.
ANM (Ann Egefalk): Alla län ska enligt förordning utarbeta regionala utvecklingsprogram (RUP). RUP ska utgöra underlag för olika delprogram, som tillsammans ska
bidra till att uppnå mål för länets samlade utveckling. Operativa delprogram är bl.a.
regionala tillväxtprogram (RTP), länstransportplaner, kommunala översiktsplaner,
kvalitetsnormer och regionala program för miljöarbetet. Det regionala utvecklingsprogrammet i Gotlands län, som ska beaktas av alla statliga myndigheter som bedriver
verksamhet i länet, antogs av kommunfullmäktige i februari 1998, § 3. I december 2003
antogs ett regionalt tillväxtprogram för perioden 2004-2007. Uppdraget att utarbeta ett
dylikt kommer från regeringen, som också godkänner det. Näringslivsprogrammet från
samma år har kompletterats i enlighet med regeringens riktlinjer för att kunna utgöra ett
tillväxtprogram.

Anförande:
Anförande hölls av Stefan Nypelius (c).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.
Expedieras:
Ledningskontorets regionala utvecklingsteam
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 52
Medborgarförslag. Slopa ”Bussiga kortet” i Visby
KS2005/0355-53
- Medborgarförslag 2005-08-22
- Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14, § 128
- Tekniska nämnden 2006-01-25, § 22
- Kultur- och fritidsnämnden 2005-11-16, § 153
- Ledningskontoret 2006-02-22
- Kommunstyrelsen 2006-03-30. § 69

Bengt Lagersson har lämnat medborgarförslag där han vill att det s.k. ”Bussiga
kortet” slopas för resor inom Visby men att det fortfarande ska gälla för längre
resor. Han påpekar gratis busstransporter går stick i stäv med den ”nationella
målsättningen att vårt framtida släkte skall röra på sig mera”.
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit avslag på motionen men vill att det både
utreds och informeras om hälsoeffekterna. Två ledamöter reserverade sig mot
beslutet.
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att medborgarförslaget avslås. De
hänvisar både till rättviseskäl som trafiksäkerhetsskäl. Den anför också att de i
enlighet med skolplanen ska stimulera barn och unga till rörelse och utevistelse.
Tekniska nämnden har i sin kontinuerliga uppföljning konstaterat att många av
resorna görs morgon och kväll till och från skolorna, på det sätt som
förslagsställaren beskriver. Detta har dock inte föranlett några ändringar av
reglerna för ”Bussiga kortet”.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande avstyrkt förslaget. De har utgått från
kommunens folkhälsopolitiska program och anser att fria resor för barn och
ungdomar ligger i linje med detta, vilket även har manifesterats i ungdomarnas
engagemang i frågan. Kontoret anför att det har medfört förre olycksrisker, en
större trygghet för barn med bussar på kvällstid samt även en avlastning för
föräldrar som inte behöver skjutsa barnen till och från både skola och träningar.
Detta är även en jämlikhetsfråga med kollektivt resande på samma villkor. Även
miljöaspekter har medtagits i resonemanget.
Anföranden:
Anföranden hölls av Vera Svensson (s), Pär Stenegärd (c), Torsten Gislestam (c)
och Bodil Rosengren (v).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 52 forts.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Medborgarförslaget avslås.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontorets folkhälsoteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 53
Medborgarförslag: Ansvaret för de äldre
KS2005/0409-83
- Medborgarförslag 2005-09-12
- Social- och omsorgsnämnden 2005-12-14, § 116
- Ledningskontoret 2006-03-06
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 84

I ett medborgarförslag har Gill Nordgren tagit upp frågan om ansvaret för de äldre
och sitt eget engagemang för att få arbeta inom äldreomsorgen.
Social- och omsorgsnämnden har föreslagit att medborgarförslaget avslås. De har
i sitt svar redogjort för äldreomsorgens arbete inom kommunen genom att berätta
om de olika verksamheterna samt de värderingar som ska ”genomsyra verksamheten”. De gläder sig även över det engagemang som förslagsställaren visar.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande ansett att det ingår social- och omsorgsnämndens uppdrag att tillgodose sociala insatser i form av mötesplatser för
gemenskap och stimulans för äldre. Kontoret har föreslagit att medborgarförslaget
avslås.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Medborgarförslaget avslås.
Expedieras:
Social- och omsorgsnämnden
Ledningskontorets ledningsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 54
Medborgarförslag. Gotland som GMO-fri zon
KS2005/0418-45
- Medborgarförslag 2005-10-19
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2006-02-.01, § 14
- Ledningskontoret 2006-02-06
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 85

I ett medborgarförslag har Franz Brozén lagt fram att Gotland ska ta ställning till
att vara en zon fri från grödor och foder som är genmodifierade, s.k. GMOmaterial. Han tycker att Gotland som Ekokommun ska vara en naturlig plats för
livsmedelsproduktion. Han anser inte heller att ”en Ekokommun kan medverka till
att man tar patent på liv och experimenterar med vår hälsa”.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit att medborgarförslaget inte ska
stödjas ”då det är praktiskt ogenomförbart”. De ifrågasätter om kommunen kan
fatta beslut som kan strida mot gällande lagstiftning. Nämnden anser dock att
frågan är ”viktig att debattera vidare”.
Ledningskontoret har föreslagit avslag på medborgarförslaget och delar den
bedömning som gjorts av miljö- och hälsoskyddsnämnden. De föreslår att en
framkomlig väg kan vara att genom kommunens upphandlingsförfarande ”stödja
liknande lokala initiativ i producentled”. De påpekar att detta passar bra in i
profilen som ekokommun och att kommunen redan i dag köper ekologiskt
producerade livsmedel. I sitt förslag till beslut föreslås slutligen att de ska få i
uppdrag att i motion till Sveriges ekokommuner förmå denna att ta ställning för
inköp till kommunerna av livsmedel som inte är genmodifierade.
Kommunstyrelsen har beslutat att Gotlands kommun ska hos Föreningen Sveriges
ekokommuner väcka motion med förslaget att ”ekokommunerna gemensamt bör
formulera ett ställningstagande för inköp av GMO-fria livsmedel till kommunerna”. Ledningskontoret har fått i uppdrag att utarbeta motionstexten.
Yrkanden:
• Bror Lindahl (fp) yrkade, med instämmande av Hans-Åke Norrby (mp),
tillstyrkan till motionen.
•

Jan Lundgren (s) yrkade, med instämmande av Håkan Onsjö (m) och Stefan
Nypelius (c), bifall till kommunstyrelsens förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 54 forts.
Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på Bror Lindahls yrkande om tillstyrkan till motionen
och fann att den hade avslagits. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag
och NEJ för Bror Lindahls yrkande. 61 ledamöter röstade ja. 8 ledamöter röstade nej.
2 ledamöter var frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Kommunfullmäktige hade således beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Medborgarförslaget avslås.
Expedieras:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontorets planeringsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 55
Medborgarförslag. Uppförande av klocka vid Östercentrum
KS2006/0033-10
- Medborgarförslag 2006-01-30
- Ledningskontoret 2006-02-07
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 71

I ett medborgarförslag har Lars Håkansson föreslagit att en klocka ska sättas upp
på Östercentrum. Han har även delgett sina synpunkter på hur denna plats skulle
kunna utformas.
Ledningskontoret har i sitt svar föreslagit att uppsättandet av ett ur på
Östercentrum överlämnas till den pågående utredningen om Östercentrums
framtida utveckling.
Kommunstyrelsen har föreslagit bifall till förslaget och vill att själva
genomförandet överlämnas till utredningen.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Förslaget, att sätta upp en klocka vid Östercentrum, bifalls. Frågan, hur det ska
genomföras, överlämnas till utredningen om utveckling av Östercentrum.
Expedieras:
Ledningskontorets ledningsteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 56
Medborgarförslag. Differentierad handläggningstid
KS2006/0018-10
- Medborgarförslag 2006-01-14
- Ledningskontoret 2006-02-21
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 70

Ebba Junker har i medborgarförslag framfört att handläggningstiden ska kortas
väsentligt för medborgarförslag som väcks av ungdomar under 23 år. Hon anser
att detta inte är kostsamt att genomföra, då många förslag är konkreta och att
detta skulle ha stor betydelse för ungdomarna.
Ledningskontoret har föreslagit avslag och att förslaget ska anses besvarat med
dess utlåtande. De har ansett att förslaget bör avstyrkas av formella skäl och att
det inte heller är rättvist med en sådan uppdelning. Kontoret påpekar dock att det
kan bli långa handläggningstider med det beredningstvång som föreligger.
Medborgarförslag har samma formella status som en motion och behandlas på
samma sätt. Dock har det har från regeringen aviserats förenklingar i hanteringen
av medborgarförslag (Ds 2005:58) vilka kontoret i korthet redogör för. Om detta
förslag antas kommer det att gälla från årsskiftet och kommer förhoppningsvis att
leda till en kortare handläggningstid.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande och aviserade
förändringar i kommunallagen av reglerna för medborgarförslag.
Expedieras:
Ledningskontorets ärendeteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 57
Fyllnadsval. Tekniska nämnden. Ersättare
- Erik Franssons (s) avsägelse 2006-03-28

Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i tekniska nämnden efter Erik
Fransson (s) som avsagt sig uppdraget p.g.a. avflyttning från Gotland.
Kommunfullmäktiges beslut
• Erik Fransson (kd) befrias från sitt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.
• Som ny ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2006 års utgång utses:
Kenth Lindqvist (s) Ansarve, Tofta, 621 98 Visby
Expedieras:
Tekniska nämnden
Erik Fransson
Kenth Lindqvist

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 58
Fyllnadsval. Skattenämnden för Skattekontoret Norrköping. Ledamot
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i Skattenämnden för Skattekontoret
Norrköping efter avlidne Torsten Gustafsson-Gyllensten (s).
Kommunfullmäktiges beslut
• Som ny ledamot i Skattenämnden för Skattekontoret Norrköping t.o.m. 2006
års utgång utses:
Lars Wetterlund (s), Storgatan 17, 623 53 Hemse
Expedieras:
Skattenämnden för Skattekontoret Norrköping
Lars Wetterlund

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 59
Fyllnadsval. Sparbanken Gute. Huvudman
Kommunfullmäktige skall utse ny huvudman i Sparbanken Gute efter Anne-Marie
Richardson (c) p.g.a. av att Anne-Marie Richardson redan var invald som huvudman av Sparbanken Gute.
Kommunfullmäktiges beslut
• Ann-Marie Richardson (c) befrias från sitt uppdrag som huvudman i
Sparbanken Gute.
• Som ny huvudman i Sparbanken Gute t.o.m. årsstämman 2007 utses:
Benny Dahlström (c) Gyle Ala, 620 23 Romakloster
Expedieras:
Sparbanken Gute
Anne-Marie Richardson
Benny Dahlström

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Interpellation. Om tillnyktringsenheten
KS 2006/0078-86

Interpellationen bordlades.
Interpellation 2006-02-20

Kf § 61
Interpellation. Kommunens beredskap vid större olyckor
KS 2006/0147-17

Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Göran Örtbrant (m) om kommunens
beredskap vid större olyckor. Göran Örtbrant tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Gösta Hult (c).
Interpellation 2006-03-20

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 62
Interpellation. Indragning av Slite-ambulansen nattetid
KS 2006/0082-17

Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Solveig Artsman om indragning av
Slite-ambulansen nattetid. Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan. Anförande hölls också av Torsten Gislestam (c).
Interpellation 2006-02-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 63
Interpellation. Ambulanstjänster på norra Gotland
KS 2006/0049-17

Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Hans-Erik Svensson (s) om
ambulanstjänster på norra Gotland. Hans-Erik Svensson tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2006-03-19

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 64
Interpellation. Utbyggnad av begravningsplats för smådjur
KS 2006/0144-10

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade interpellation av
Håkan Onsjö (m) om utbyggnad av begravningsplats för smådjur. Håkan Onsjö
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2006-03-20

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 65
Interpellation. Nulägesbeskrivning av Framtidsutredningen ”Den

gotländska hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och
inriktning”
KS 2006/0141-90

Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Lena Lind (mp) om
nulägesbeskrivning av Framtidsutredningen ”Den gotländska hälso- och
sjukvårdens framtida åtagande och inriktning”. Lena Lind tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2006-03-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 66
Interpellation. Initiativ angående färjetrafiken
KS 2005/0146-53

Jan Lundgren (s) besvarade interpellation av Göran Örtbrant (m) om initiativ
angående färjetrafiken. Göran Örtbrant tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Lilian Virgin (m), Bror Lindahl (fp)
och Inger Harlevi (m).
Interpellation 2006-03-20

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 67
Interpellation. Kvalitetsarbetet i sjukvården på Gotland
KS 2005/0143-90

Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Lena Celion (m) om kvalitetsarbetet
i sjukvården på Gotland. Lena Celion tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2006-03-20-

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 68
Interpellation. Effekterna av den snörika vintern
KS 2005/0148-31

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s) besvarade interpellation av
Lars Thomsson om effekterna av den snörika vintern. Lars Thomsson tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2006-03-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 69
Interpellation. Skadliga halter av fluor i det gotländska

dricksvattnet
KS 2005/0145-42

Ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden Jan Grimlund (mp) besvarade
interpellation av Solveig Artsman (m) om skadliga halter av fluor i det gotländska
dricksvattnet. Solveig Artsman tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anföranden hölls också av Lilian Edwards (m) och Gösta Hult (c).
Interpellation 2006-03-20-

Interpellationssvaret bifogas

Kf § 70
Interpellation. Kommunens kostverksamhet
KS 2005/0142-10

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Åke Svensson (s) besvarade
interpellation av Lena Lind (mp) om kommunens kostverksamhet. Lena Lind
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2006-03-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 71
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Dnr/datum

Mats Jonsson:
Byggande av nytt badhus/äventyrsbad eller aktivitetshus i Visby

KS 2006/0197-72
2006-04-05

Sigvard Henriksson:
Satsa på fiskevård och fisketurism

KS 2006/0119-43
2006-03-08

Gunnar Ödin:
Byggande av vägtunnel mellan Visby Havsbad till Nordergravar
alternativt till norr om lasarettet ute i havet

KS 2006/0120-31
2006-03-06

KS 2006/0163-10
Björn-Erik Franzén:
Byggande av ett etage för parkering över Hemköps parkering och 2006-03-27
sedan affärer och biograf över parkeringen.

Agneta Enderberg:
Att på alla möjliga tillgängliga sätt driva frågan om att göra
Gotland GMO-fritt

KS 2006/0165-43
2006-03-27

Sture Hallberg:
Inrättande av busslinje Själsö/Brissund-Visby

KS 2006/0166-53
2006-03-28

Kristina Mårtensson:
Ordnande av en ordentlig hundrasthage

KS 2006/0192-10
2006-03-31

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-04-24

Kf § 72
Enkel fråga
Enkel fråga ställdes av Hans-Erik Svensson (s) om avloppsledningen mellan
Lärbro och Slite och ansvaret för iordningställande av mark efter entreprenörens
arbete. Frågan besvarades av tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (s).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

79

PROTOKOLL
2006-04-24

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 73
Interpellationer; nya
•

Britt Ronsten (mp) fick tillstånd att till kommunalrådet Sonia Landin ställa
interpellation om att i kommunen anställa långtidsarbetslösa som s.k.
”jobbraggare” (KS 2006/0221-10)

•

Stefan Nypelius (c) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (s) ställa interpellation om ökad tillgänglighet för funktionshindrade
genom lättillgänglig information på skyltar i form av symbolspråk.
(KS 2006/0219-83)

•

Stefan Nypelius (c) fick tillstånd att till kommunalrådet Sonia Landin (s) ställa
interpellation om studentrabatt i kollektivtrafiken (KS 2006/0218-53 )

•

Lars Thomsson (c) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (s) ställa interpellation om den s.k. Gotlandsmodellen med avloppsbevattningsdammar (KS 2006/0220-35)

•

Torgny Lihnell (mp) fick tillstånd att till både tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (s) och miljö- och hälsoskyddsnämnden ordförande Jan
Grimlund (mp) ställa interpellation om konflikt gällande bevattningsdammarna i Roma (KS 2006/0222-35)

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 74
Information; fördelning av valkretsmandat
- Länsstyrelsen 2006-04-04

Till handlingarna lades:
•

Länsstyrelsens beslut 2006-04-04 om fördelning av valkretsmandat i
Gotlands kommun.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Bilaga § 46

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Uppgifter
1 § Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som
ankommer på kommuner och landsting vid extraordinära händelser i fredstid enligt
lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting.
Med en extraordinär händelse avses en händelse som uppfyller samtliga av
följande kriterier:
• • avviker från det normala,
• • innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och
• • kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
I övrig tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser.
Sammanträden och kallelse
2 § Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder, vice
ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda
i funktion.
3 § Ordföranden i krisledningsnämnden eller, om han eller hon har förhinder vice
ordföranden bestämmer hur kallelse skall ske.
Sammansättning
4 § Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott utgör Gotlands
kommuns krisledningsnämnd. Nämnden har inga ersättare.
Uppgifter
5 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Om möjligt skall
krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd, styrelse eller bolag innan beslut
fattas.
Verksamheten skall övergå till ordinarie nämnd när förhållandena medger det.
För krisledningsnämnden gäller samma bestämmelser om sekretess och liknande
som för den nämnd eller styrelse som krisledningsnämnden tagit över
beslutanderätten från.
6 § Krisledningsnämnden äger fatta beslut om bistånd till andra kommuner,
begränsat ekonomiskt stöd till enskild samt bistånd med hälso- och

sjukvårdsresurser enligt 8-10 §§ lagen om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting.
Beredning av ärenden
7 § Från kommunens nämnder, styrelser, kommunala bolag och tjänstemän får
krisledningsnämnden infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att
nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter.
Vid beredning av ärenden som berör annan nämnds verksamhetsområde får
nämnden besluta att representanter från berörd nämnd eller kommunalt bolag eller
särskild sakkunnig får närvara. De närvarande får yttra sig, men inte delta i
nämndens beslut.
Brådskande beslut
8 § Ordföranden, eller om han eller hon har förhinder, vice ordförande får besluta
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.
Ordförandens befogenhet att fatta beslut i brådskande ärenden upphör så snart
nämnden har sammanträtt.
Beslut om upphörande av verksamhet
9 § Krisledningsnämnden beslutar när nämndens verksamhet upphör med
anledning av extraordinär händelse i 1 §.
Kommunfullmäktige kan besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall
upphöra med anledning av extraordinär händelse i 1 §.
När krisledningsnämndens verksamhet upphör återgår de verksamhetsområden
som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
Uppföljning
10 § Krisledningsnämnden skall till kommunfullmäktige rapportera nämndens
beslut samt sammanställning av inträffade händelser och vidtagna åtgärder under
en extraordinär händelse. Beslut skall anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde.
Justering av protokoll
11 § För bestämmelser om justering av protokoll hänvisas till 19 § i
kommunstyrelsens reglemente.
Reservation
12 § För bestämmelser om reservation mot beslut hänvisas till 20 § i
kommunstyrelsens reglemente.

Talan
13 § Kommunstyrelsen för kommunens talan i alla mål och ärenden om inte
krisledningsnämnden skall göra det på grund av lag eller annan författning.
Krisledningsnämnden skall i sådana fall alltid samråda med kommunstyrelsen.
Krisledningsnämnden kan även i andra fall än ovan nämnda få kommunstyrelsens
uppdrag att föra kommunens talan.
Delgivning
14 § För bestämmelser om delgivning med krisledningsnämnden hänvisas till 21 §
i kommunstyrelsens reglemente.
Undertecknande av handlingar
15 § För bestämmelser om firmateckning hänvisas till 22 § i kommunstyrelsens
reglemente.

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-04-24

Omröstning § 49
Ärende: Kommunal folkomröstning om valfrihet i barnomsorgen
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Solveig Artsmans yrkande

Följande röstade ja:
Carina Grönhagen (s)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Björn Jansson (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Christer Engelhardt (s)
Lilian Virgin (s)
Ylva Simander (s)
Eric Martell (s)
Anna Wickström (s)
Curt Redner (s)
Hanna Lenholm (s)
Anna Enström (s)
Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Bertil Eneqvist (s)
Roland Olofsson (s)
Leif Andreasson (s)
Hans-Åke Norrby (mp)
Lars Wetterlund (s)
Eleonore Hemström (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Carin Rosell (s)
Per-Erik Andh (s)
Heidi Plisch (mp)
Torgny Landin (s)
Wera Svensson (s)
Britt-Marie Sjöndin (s)
Anders R. Johansson (v)
Jennie Andersson (v)
Britt Ronsten (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Bengt Viberg (v)
Carina Lindberg (v)
Roland Norbäck (v)
Bodil Rosengren (v)
Luis Barnes (v)
Therese Mangard (v)

Följande röstade ja:
Ordföranden Claes-Göran Nilsson (s)
Följande röstade nej:
Lilian Edwards (m)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Inger Harlevi (m)
Hans Klintbom (c)
Ursula Jacobsson (c)
Lena Celion (m)
Göran Örtbrant (m)
Håkan Onsjö (m)
Per-Olof Jacobsson (c)
Pär Stenegärd (c)
Torsten Gislestam (c)
Gösta Hult (c)
Margareta Benneck (m)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Christer Mattsson (c)
Solveig Artsman (m)
Staffan Bergwall (m)
Allan Olofsson (c)
Peter Melander (c)
Carl-Henrik Lundborg (m)
Lars-Erik Benneck (m)
Kaj Gustafsson (fp)
Jan Lindell (fp)
Anders Franzén (m)
Maciej Onoszko (kd)
Gunnar Tinge (fp)
Anna-Greta Lickander (fp)
Yngve Andersson (kd)
Rut Smeds (kd)

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2006-04-24

Omröstning § 54
Ärende: Gotland som GMO-fri zon
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Bror Lindahls yrkande

Följande röstade ja:
Carina Grönhagen (s)
Lilian Edwards (m)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Inger Harlevi (m)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Ursula Jacobsson (c)
Lena Celion (m)
Göran Örtbrant (m)
Håkan Onsjö (m)
Björn Jansson (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Mats Sundin (s)
Lilian Virgin (s)
Ylva Simander (s)
Per-Olof Jacobsson (c)
Pär Stenegärd (c)
Torsten Gislestam (c)
Gösta Hult (c)
Margareta Benneck (m)
Eric Martell (s)
Anna Wickström (s)
Curt Redner (s)
Hanna Lenholm (s)
Sven-Åke Malmberg (s)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Christer Mattsson (c)
Solveig Artsman (m)
Staffan Bergwall (m)
Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Bertil Eneqvist (s)
Roland Olofsson (s)
Leif Andreasson (s)
Allan Olsson (c)

Följande röstade ja:s
Peter Melander (c)
Carl-Henrik Lundborg (m)
Lars-Erik Benneck (m)
Lars Wetterlund (s)
Eleonore Hemström (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Carin Rosell (s)
Per-Erik Andh (s)
Anders Franzén (m)
Maciej Onoszko (kd)
Torgny Landin (s)
Wera Svensson (s)
Britt-Marie Sjöndin (s)
Anders R. Johansson (v)
Jennie Andersson (v)
Yngve Andersson (kd)
Rut Smeds (kd)
Bengt Viberg (v)
Carina Lindberg (v)
Roland Norbäck (v)
Bodil Rosengren (v)
Therese Mangard (v)
Claes-Göran Nilsson (s)
Följande röstade nej:
Hans-Åke Norrby (mp)
Bror Lindahl (fp)
Kaj Gustafsson (fp)
Heidi Plisch (mp)
Gunnar Tinge (fp)
Anna-Greta Lickander (fp)
Britt Ronsten (mp)
Lena Lind (mp)
Två ledamöter var frånvarande.

Bilaga § 61

INTERPELLATIONSSVAR
2006-04-24
Interpellation om beredskap vid större olyckor
Ledamoten Göran Örtbrant (m) har i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande ställt följande fråga med anledning av bussolyckan i närheten av Arboga
för ett par månader sen. Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat interpellationen till mig.
”- Med vilken metod, insatskapacitet och resultat skulle räddningstjänsten kunna
hantera en liknande olycka på Gotland.”
Svar:
Bussolyckan utanför Arboga var en extrem händelse och givetvis kan liknande
scenario inträffa även på Gotland. Varje olycka är dock i sig unik och oftast olik
tidigare olyckor. Vi kan dock använda Arboga-olyckan som grund för ett resonemang om samma olycka skett på Gotland i stället.
Räddningstjänsten och ambulanssjukvården övar regelbundet sin förmåga att
hantera trafikolyckor och traumapatienter. I detta sammanhang är det även viktigt
att belysa behovet av samövning för att ge bästa möjliga förutsättning för de
drabbade.
Vid losstagning ur fordon använder räddningspersonalen flera olika tekniker och
utrustning beroende på läget, men ur materialhänsyn är det viktigt med hydraulverktyg för att kunna klippa, bända och sära samt lyftkuddar för att skapa tillgång
till de drabbade. Räddningstjänsten har idag tillgång till hydraulverktyg på helsamt deltidsstationerna samt lyftkuddar på heltidsstationen. Deltidsstationerna är
även vana och utbildade för IVPA (i väntan på ambulans, ”sjukvårdslarm”) som
komplement till ordinarie prehospital vård.
I årets planering har även funnits en speciell utbildning i losstagning för en instruktörsgrupp som nu skall sprida kunskapen till övrig operativ personal (både
ambulans och räddning heltid/deltid/värn). I tankarna finns även en fortsättning
nästa år med mera fokus på tunga fordon, lastbil samt buss. Vi hoppas kunna få
till stånd ett samarbete med Swebus om bussar som kan användas.
Prehospitalt finns resurser i form av tre ambulanser samt SOS-helikopter och
SAR-helikoptern. Genom inkallningar (av fridygnsledig personal) kan förmodligen även två reservambulanser mobiliseras. Till detta kan också adderas fem
sjukvårdsgrupper (från hälso- och sjukvårdsförvaltningen) samt katastroftält som
finns på tre deltidskårer. Uppgiften här blir att transportsäkra patienterna, dels
dem som omedelbart måste in till lasarettet i Visby samt även tillhandahålla adekvat vård för dem som skall transporteras genom resursförstärkning från fastlandet i form av sjukvårdshelikoptrar samt -flygplan.
Detta är en nödvändighet eftersom Visby lasarett, i likhet med andra medelstora
akutsjukhus, endast har begränsade möjligheter att kunna ta emot ett stort antal

svårt skadade från en så stor olycka. Givetvis kommer lasarettet att gå upp i katastrofberedskap, vilket bl.a. innebär att man ser över vilka patienter som kan friskskrivas för att bereda plats åt skadade.
Sammanfattningsvis så är denna typ av olycka extrem och en stor påfrestning för
inblandade organisationer. I stort finns metoder, insatskapacitet och kunskap för
att hantera händelsen. Den stora begränsande faktorn i alla masskadescenarion på
Gotland är begränsningar i akut sjukvårdskapacitet vilket beror på ö-läget men det
finns transportresurser på fastlandet för att kunna avlasta Visby lasarett vid en så
allvarlig händelse.

Åke Svensson
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Bilaga § 62

INTERPELLATIONSSVAR
2006-04-24

Interpellation om indragning av Sliteambulansen nattetid
Ledamoten Solveig Artsman (m) har i en interpellation till mig ställt flera frågor
om indragning av Slite-ambulansen nattetid.
Svar:
I en interpellation kring ambulansberedskapen på norra Gotland, har jag fått flera
frågor. Innan jag svarar på dessa frågor vill jag först kommentera bakgrundstexten
till dessa frågor då den löpande texten innehåller påståenden som bör rättas till.
Rubriken på interpellationen kan läsas som att Sliteambulansen dras in nattetid
vilket det inte alls handlar om. Den grundläggande uppgiften för räddningstjänsten är att ha den optimala beredskapen, såväl dag- som nattetid, för hela
Gotland inklusive de norra delarna. I mina svar hoppas jag att det skall framgå
med önskvärd tydlighet.
Vidare är det inte för att ha råd med helikoptern som ambulansen dras in. Det är
för att utnyttja dess möjlighet till fullo och det kostsamma i sammanhanget är
optionen och de fasta kostnaderna. Revisionen har också påpekat att nyttjandegraden på helikoptern bör öka.
Avspärrningar upprättas väldigt sällan i anslutning till helikopterlandningsplatsen.
Om piloten bedömer att det krävs, tas den emot av personal från räddningstjänstens deltidsavdelningar eller räddningsvärn. De ansvarar för säkerheten runt
landningsplatsen och finns på plats innan helikoptern anländer (ingen tidsfördröjning). De larmas ut av SOS-Alarm.
Flygningen är inte skumpig, tvärtom är en landburen ambulans mycket skumpigare. Sjuksköterskorna har möjlighet att kunna söva men gör det ytterst sällan utan
helst vill man snarare ha en vaken patient att övervaka.
Frågorna:
”Vad är anledningen till att man beslutat dra in just Sliteambulansen nattetid?”
Sliteambulansen dras inte in utan placeras nattetid i Visby. Detta för att dess
medarbetare också kan användas i helikoptern vilken i sin tur kan och bör utnyttjas i högre utsträckning nattetid. Vidare är ca hälften av uppdragen s.k. Visbyuppdrag. Se vidare svaret på sista frågan.
”Hur lång inställelsetid har helikopterbesättningen?”
I avtalet står 30 min men pilot är förlagd i anslutning till hangaren och beger sig
normalt till helikoptern och har därmed en väsentligt kortare inställelsetid.
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”Hur lång blir den totala transporttiden för en patient på norra Gotland nattetid
inklusive inställelsetid, flygningar, avspärrningar, undersökning och stabilisering
av patienten samt eventuell sövning?”
Först måste man beakta att helikoptern har möjlighet att serva hela Gotland inte
bara de norra delarna. Även på norr beror det på var man räknar. Som påtalas
ovan så är det långt ifrån säkert att Slite ambulansen är i Slite då larm infaller men
låt oss säga det. Givetvis blir tidsvinsten större ju längre från Slite vi räknar.
Larm på Fårö:
Landambulans 30 min körning+20 min behandling+ 60 min transport ger 1 h 50 min.
Luftambulans 20 min flygning+20 min behandling + 20 min hemflygning ger 1 h.
Larm i Slite:
Landambulans 5 min körning + 20 min behandling + 30 min körning ger 55 min
Luftambulans 10 min flygning + 20 min behandling + 10 min flygning ger 40 min.
Larm på Sudret:
Eftersom helikoptern servar hela Gotland så bör vi även se på större olycka på
Sudret. Då kan Hemse-ambulansen gå direkt dit och helikoptern flyga och komma
ungefär samtidigt med två transport fordon. Här kan vi räkna timmar i vinst i jämförelse landburen ambulans.
Vad gäller frågorna kring avspärrning och sövning av patienten se ovan.
”Vad kostar nattjouren för helikopterbesättningen per år?
Vad kostar motsvarande nattjour för Sliteambulansen per år?”
Personalkostnaderna för vår egen personal är givetvis desamma antingen det
handlar om placering i helikopter eller Slite-ambulans!
Jouren för helikopterbesättningen ingår i den option som tecknats för natten. Ökad
kostnad inklusive 20 egna uppdrag beräknas till ca 980 kkr per år. Detta kan
finansieras med 50 externa uppdrag och därför har ingen ramutökning för nattoptionen skett i räddningstjänstens budget!
Kostnaden är högre per timme för helikoptern vilket skall ställas i relation till bl.a.
den kortare transporttiden. Transporttiden som är grundläggande i all ambulansverksamhet.
”Vad kostar 1 timmes flygning, inklusive personalkostnader, med helikoptern?
Vad kostar 1 timmes resa, inklusive personalkostnader, med ambulans?”
Enligt nya prislistan från helikopterbolaget kostar en flygtimme dagtid 7726 kr
per h samt 8756 kr nattetid per h. Piloten ingår i dessa priser. Återigen och i samklang med revisorernas budskap, det är inköp av helikopter som är dyrt i jämförelse med användandet. Tvärtom skall användningsgraden ökas vilket sker genom
nattoptionen.
Svårt att räkna på vad en ambulanstimme kostar, det är väsentligt mindre än vad
en timme i helikopter kostar. Men återigen så är det inte för landtransporter den är
införskaffad utan för fastlandstransporter. Det medför även en betydande
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kvalitetsskillnad i dag på både utbildning och utrustning som också är svår att
beräkna.
Att räkna ut vad en namngiven ambulans som är placerad på en ort t.ex. Slite är
omöjligt beräkna eftersom fordonen cirkulerar mer eller mindre mellan stationeringsorterna. Cirkulationen är ett måste vid service- och reparationstillfällen. Milkostnaden är också svår att beräkna/timme den variera beroende på vilken ambulans man använder.
Det som går att ta fram är den faktiska kostnaden för drift och underhåll/
ambulans. Genom att man beräknar milkostnaden/ambulans och sedan tar fram en
snittkostnad/mil för driften erhålls ett grovt uppskattat värde som kan användas.
Snittkostnaden/mil för ambulanserna under 2005 var 36 kr i drift, underhåll och
kapitaltjänstkostnader.
”På vilket sätt ökar den medicinska säkerheten med helikoptertransporter istället
för ambulanstransporter för boende på norra Gotland?”
Helikoptertransporter är också ambulanstransporter!
Att denna förändring sker är av kvalitets-, belastnings- och tillgänglighetsskäl.
Kvalitet: Sjuksköterskorna har bättre utbildning samt bättre utrustning i helikoptern.
Belastning: Slite ambulansen har minst belastning av våra ambulanser och en stor
del består av transporter till och från Visby eller beredskap i Visby (ca hälften av
uppdragen 2005).
Tillgänglighet: Aktionsradien blir bättre för hela Gotlands befolkning och mest
för de som bor avlägset i förhållande till lasarettet. Även om man jämför ett uppdrag och ambulansen utgår därifrån så är det i princip lika snabbt från larm till att
patient är på sjukhuset. Dock är ambulans snabbare på plats men inte mer än vad
brandförsvaret är där IVPA (I Väntan På Ambulans).

Åke Svensson (s)
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Bilaga § 63

INTERPELLATIONSSVAR
2006-04-24

Interpellation om ambulanstjänster på norra Gotland
Ledamoten Hans-Erik Svensson (s) har i en interpellation till mig ställt en fråga beträffande att den ambulans som hittills vara stationerad i Slite i fortsättningen skall ha
Visby som utgångspunkt:
Fråga:
”På vilket sätt kommer denna förändring att påverka den direkta och snabba tillgången på ambulanstjänster på norra Gotland?”
Mitt svar:
Efter en översyn har man kunnat konstatera att ambulansen, som är stationerad i Slite,
har haft totalt 530 uppdrag (varav hälften gäller Visbyområdet) under 2005 och utnyttjats i liten omfattning nattetid.
I samband med att ambulanshelikopterns nattoption börjar gälla fr.o.m. 2006-04-01
stationeras Sliteambulansen i Visby nattetid och att då även kunna använda helikoptern när så är lämpligt. Under natten kan ambulanspersonalen välja transportfordon
beroende på larmets karaktär.
Förändringen innebär att Räddningstjänsten använder sina fordon och medarbetare på
ett optimalt sätt och samtidigt som det säkerställer en väl fungerande ambulanssjukvård på Gotland. Aktionsradien blir bättre för hela Gotlands befolkning och då naturligtvis även för befolkningen på norr.
Således blir förändringarna med bl.a. ett ökat utnyttjande av ambulanshelikoptern
något som säkrar den direkta och snabba tillgången på ambulanstjänster på norra
Gotland!

Åke Svensson (s)
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Bilaga § 64

INTERPELLATIONSSVAR

Interpellation angående utbyggnad av smådjursbegravningsplats
Ledamoten Håkan Onsjö (m), har i en interpellation ställt nedanstående fråga:
”Djurskyddsföreningen på Gotland, numera ”Djurskyddet Gotland” har sedan flera år
tillskrivit kommunen för att få utökad plats i anslutning till nuvarande
smådjursbegravningsplats, utan att få något tillfredsställande svar.
Frågan om hur döda sällskapsdjur skall tas om hand är en väldigt viktig fråga för
många människor. Det kan många gånger vara frågan om omhändertagande av
kvarlevorna av det käraste man har. Sorgen efter ett förlorat sällskapsdjur är för
många av samma dignitet som sorgen efter en nära vän. Kommunen har ett självklart
ansvar att medverka till en så bra lösning på detta problem om möjligt, och då hänvisa
till kommunal sophantering är djupt otillfredsställande.
Jag undrar på vilket sätt kommunstyrelsens ordförande är villig att medverka till att
plats erbjuds för utökad smådjursbegravningsplats så att de som ej vill begrava sina
döda sällskapsdjur själva erbjuds ett värdigt alternativ”.
SVAR:
Före den 1 maj 2003 ingick döda sällskapsdjur i hushållsavfallet och kommunen hade
ett ansvar för omhändertagandet. Från den 1 maj 2003 regleras döda sällskapsdjur av
Biproduktsförordningen (EG-förordning 1774/2002) och samma regler gäller då för
sällskapsdjur som för t.ex. kor, höns och grisar.
Det innebär att döda sällskapsdjur inte får läggas i hushållssoporna och jag kan bara
beklaga man i ren okunskap hänvisat till kommunal sophantering.
Det är alltså numera djurägarens ansvar att ta hand om sitt döda sällskapsdjur enligt
den nya EU-förordningen. Gotlands Djurskyddsförening har sedan 1972 på ett
mycket förtjänstfullt sätt ansvarat för en smådjursbegravningsplats vid Skogsholm.
Dit har djurägaren kunnat lämna sitt djur för begravning. Möjlighet finns även att
begära tillstånd från Miljö- och hälsoskyddskontoret att få begrava sitt husdjur på
annan plats, vilket även regleras i EU-förordningen.
Gotlands Djurskyddsförening ställde 2003 frågan till kommunen om möjligheten att
utöka begravningsplatsen om drygt fem år när den beräknades vara fylld.
Miljö- och hälsoskyddskontoret svarade att dem inte kunde ge något svar på vilken
påverkan en utökning kunde ha ur ett miljö- och hälsokyddsperspektiv så långt fram i
tiden.
Tekniska Nämnden fick samma år en fråga från länsveterinären om uppförande av en
kremeringsugn för döda sällskapsdjur. Nämnden svarade att detta inte kan vara en
kommunal angelägenhet.
Gotlands Djurskyddsförening har efter detta återigen frågat om utökning av
begravningsplatsen, samt begärt underhåll av vägen och att en vattenpost ordnas i

anslutning till begravningsplatsen eller möjligheten att få borra en egen brunn.. Svar
har lämnats från tekniska förvaltningen att väg- och vattenfrågan inte är möjlig att
lösa. Frågan har inte behandlats politiskt.
Utökning av begravningsplatsen utreds för närvarande av Miljö- och
hälsokyddskontoret och ett svar väntas inom kort.
Min politiska bedömning
Om Miljö- och Hälskyddskontoret bedömer att det finns möjlighet att utöka
begravningsplatsen skall kommunen vara behjälplig att lösa detta. Finns ingen
möjlighet till utökning skall kommunen hjälpa till att hitta en annan begravningsplats.
En kremeringsugn är ingen kommunal angelägenhet och nu finns intresse från en
privat entreprenör, vilket jag anser är en bättre lösning.
Vattenfrågan är en ekonomisk fråga för den ledning som passerar begravningsplatsen
är en råvattenledning som inte någon vattenpost kan anslutas till. Ledningar måste
dras från närmaste pumpstation och det blir kostsamt.
Att fördjupa den brunn som finns eller att borra en ny brunn är en fråga som måste
utredas eftersom området ligger inom det inre vattenskyddsområdet inte alltför långt
från Visbys största vattentäkt.
Även underhåll av vägen är en ekonomisk fråga. Underhåll av vägar och parker är en
verksamhet som går med underskott och ytterligare besparingar måste göras de
närmaste åren. Det är då svårt att motivera ytterligare åtaganden för skattebetalarna
för att underhålla en privat väg. Samtidigt är det en förening som med ideella krafter
gör en stor insats och jag är beredd att pröva frågan politiskt.
Visby den 20 april 2006
Tommy Gardell
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Bilaga § 65

INTERPELLATIONSSVAR
2006-04-24

Interpellation om Framtidsutredningen ”Den gotländska hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning”
Lena Lind (mp) har i en interpellation till mig om Framtidsutredningen ”Den gotländska hälso- och sjukvårdens framtida åtagande och inriktning” ställt följande
fråga:
”Kan du ge en nulägesbeskrivning av hur diskussionen går?”
Svar:
Det är en mycket vid fråga kring ett omfattande projekt som Lena Lind ställt till
mig. Jag vill därför först peka på utredningens nyckelområden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prioriteringsarbete
regionsamarbete (vårdsamarbete, kompetens, forskning och utveckling, rekrytering)
hemsjukvård
hälsofrämjande hälso- och sjukvård, egenvård
medborgarkommunikation
specialistvårdens omfattning på ön (jouråtagande)
närvård
finansiell samordning
vården som regionalpolitisk faktor

Aktuellt är det konsultuppdrag som behandlar Specialistvårdens omfattning på
ön och Närvård. Och där uppdraget och innehållet formulerats utifrån följande
frågeställningar:
1. Hur skall en struktur/vårdkedja utformas genom utökad/förändrad samverkan/samgående mellan hälso- och sjukvård inom socialtjänsten, primärvård
och specialistvård så att Gotlands speciella förutsättningar utnyttjas optimalt
och patienternas behov därmed bättre tillgodoses?
2. Hur kan behovet av sjukvård inom olika medicinska specialiteter tillgodoses –
vad behöver finnas på Gotland och vad kan utföras av andra vårdgivare?
Hela vårdkedjan skall belysas inklusive regionvård med tyngdpunkt på samarbetet med Stockholms läns landsting. Möjlighet till/konsekvens av samgående med fastlandsklinik för någon/några specialiteter skall särskilt belysas.
3. Hur skall arbetet under jourtid utformas med hänsyn till medicinsk säkerhet;
sjukhusbunden jour, beredskap i hemmet, samarbete med fastlandsklinik?
4. Finns det delar av hälso- och sjukvården på Gotland som med fördel skulle
kunna utföras i alternativa driftsformer?

2
Medborgarkommunikationen innehåller en mängd olika aktiviteter fram t.o.m.
våren 2007 men där inriktningen är att de ska vara inriktade på att stödja kommunens politiker och medarbetare i genomförandet av Framtidsutredningen och bidra till att:
•

Öka kunskapen om hälso- och sjukvårdens villkor och förutsättningar idag och
i framtiden.

•

Öka medvetenheten om förestående utmaningar i hälso- och sjukvården på
Gotland.

Kommunikationen med medborgarna är en förutsättning för en bred förankring av
de olika politiska beslut som kommer att fattas kring den framtida hälso- och
sjukvården på Gotland.
Finansiell samordning är på god väg att organiseras och där Gotlands kommun
beslutat om att ingå i ett samordningsförbund.
Men det sker också olika aktiviteter inom övriga nyckelområden. För mer information och fördjupning vill jag rekommendera kommunens hemsida
http://www.gotland.se/imcms/21363
Således pågår samtal och diskussion på en mängd olika områden och också inom
och mellan olika intresse- och yrkesgrupper. Viktigt är att vi som förtroendevalda
också deltar i dessa samtal och även i en dialog med befolkningen i stort. Allt för
att försäkra oss om allas delaktighet kring den Gotländska hälso- och sjukvårdens
framtida åtagande och inriktning.

Åke Svensson
hälso- och sjukvårdnämndens ordförande

Bilaga § 66

INTERPELLATIONSSVAR
2006-04-24
Interpellation om färjetrafiken
Ledamoten Göran Örtbrant (m) har i en interpellation till mig ställt följande fråga
beträffande färjetrafiken:
”Avser kommunstyrelsens ordförande att ta något initiativ i ärendet och i så fall
vad kommer initiativet att innehålla?”
Svar:
Färjetrafiken är helt avgörande för utvecklingen på Gotland. Därför är jag som
kommunstyrelsens ordförande ständigt redo att ta de initiativ som behövs.
I slutet av september i fjol hölls ett brett möte inför den uppvaktning som skulle
ske hos statsrådet Ulrica Messing med anledning av Rikstrafikens planerade
åtgärder. Där lades linjerna fast beträffande det gotländska samhällets hållning. På
den punkten har, såvitt jag förstår, ingenting nytt inträffat.
Däremot har det förekommit spridda röster som kan skapa osäkerhet om denna
hållning. Detta skulle kunna bli allvarligt om ansvariga myndigheter tar fasta på
de till det yttre spretiga budskapen från Gotland.
De intressenter som var samlade i september i fjol kommer att träffas på nytt i
början av maj. Detta möte syftar till att stämma av den gemensamma gotländska
hållningen.

Jan Lundgren
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga § 67
INTERPELLATIONSSVAR
2006-04-24

Interpellation angående kvalitetsarbetet i sjukvården på Gotland
Ledamoten Lena Celion (m) har i en interpellation till mig ställt frågan:
”- i vilken utsträckning kan Gotland delta i detta arbete om man inte deltar i de
nationella utvärderingar som görs?”
Svar:
Projektet ”öppna jämförelser” är ett gemensamt initiativ mellan Socialstyrelsen
och Sveriges kommuner och landsting som syftar till en bättre vård för patienten
och att stödja den demokratiska processen och medborgarnas rätt till insyn i den
offentliga verksamheten
Argumenten för öppna jämförelser är
•

Medborgarens "rätt att veta" & vårdsystemets legitimitet

•

Stödja ansvarsutkrävande - "accountability"

•

Tävling genom jämförelser - sporra ledningar; lära av varandra

•

Stöd för verksamhetsutveckling; "ständiga förbättringar"

•

Ger tryck på bättre data, effektivt insamlande, nationell harmonisering

Den primära målgruppen för projektet är ledningar på olika nivåer inom hälsooch sjukvården men även nationella organisationer och medborgare och media är
målgrupper. Det understryks dock att syftet inte är att underlätta en enskild patients vårdval, eftersom detta skulle kräva mer detaljerad information.
Den metodik man valt är att enbart använda redan tillgängliga datakällor d.v.s.
data som lämnas av landstingen till Socialstyrelsen (patientregistret) och till
Sveriges kommuner och landsting (ffa basårsstatistiken samt Väntetider i vården).
Beträffande dessa datainsamlingar deltar Gotland alltid efter bästa förmåga.
Rapporteringen har generellt sätt förenklats genom att det mesta av vårdverksamheten numera är datoriserad. Problem kan dock ibland uppstå vid systembyten, av typ bytet från VANIA till TakeCare eller vid omorganisationer då
personkontinuiteten bryts.
I ett avseende står dock Gotland utanför datainsamlingen och det är avseende
deltagande i enkätundersökningen Vårdbarometern. Vårdbarometern är en telefonenkät till ett urval av befolkningen i de deltagande landstingen. De intervjuade
får svara på ett stort antal frågor om vårdsökande och upplevelser av erhållen vård
både avseende offentlig och privat vård. Gotland deltog i Ledningskontorets regi i
denna undersökning under ett par år. En av flera delad upplevelse var att resultaten inte uppfyllde förväntningar som stod i proportion till kostnaden. Ledningskontoret valde att överlåta till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att besluta om
man ville kvarstå med finansiering ur sjukvårdsbudgeten. Förvaltningens beslut

blev att inte göra detta, dels med hänvisning till ekonomiska skäl men även med
argumentet att man inte kände att ansvaret för befolkningsenkäter borde tas av en
enskild förvaltning.
Vårdkonsumentindex är en mätning initierad av Health Consumer Powerhouse
som definierat 16 nyckeltal som man anser visar om landstinget erbjuder en konsumenttillvänd hälso- och sjukvård. Gotland får för 2005 poängtalet 5 och placerar sig därigenom inte så bra. Några av de faktorer där vi inte uppfyller kraven är
vi på väg att förbättra, t ex planeras en ”landstingskatalog”. Vi kommer dock inte
att återinföra öppen mottagning på vårdcentralerna utan menar att tidsbokningssystemet Flexitid är bättre för både patienter och vårdgivare. Beträffande kriteriet
”patientavgiften åter” har Gotland en bättre regel än den VKI bedömer för detta
får vi dock ingen poäng i mätningen.

Åke Svensson
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Bilaga § 68

INTERPELLATIONSSVAR
2006-04-24

Interpellation angående effekterna av den snörika vintern
Ledamoten Lars Thomsson (c), har i en interpellation till mig ställt nedanstående
frågor:
”Vintern 2005/2006 har varit den strängaste på ca 20 år. Det måste rimligen ha fått
konsekvenser på kostnaden för vinterväghållningen. Därför ställer jag följande frågor.
•

Vad har vinterväghållningen kostat i vinter?

•

Hur mycket finns i budget för vinterväghållningen?

•

Hur kommer ni att hantera situationen budgetmässigt?

•

Kommer det att påverka sommarväghållningen framöver?”

SVAR:
Kostnaderna för vinterväghållningen bedöms komma att överstiga budgeterad
kostnad med
2-2,5 miljoner kronor. Det finns i dag inte förutsättningar att ange någon exakt
kostnad, dels för att kostnaden för snöröjningen ännu inte är slutfakturerad och dels
för att all sandupptagning återstår att utföra. Förvaltningen följer upp kostnaden och
redovisar denna till kommande tertialrapport.
I budget för vinterväghållning finns 8 miljoner kronor.
Utifrån kända förutsättningar idag kommer underhåll av gator och vägar att
genomföras enligt plan och ”överkostnaden” för vinterväghållningen kan täckas
genom att det egna kapitalet utnyttjas. Detta bör vara en lämplig åtgärd eftersom den
dyra vinterväghållningen bör ses som en extraordinär kostnad inom Tekniska
Nämndens område just denna vinter.
Dock finns ett underskott i budgeten för gator, vägar och parker på c:a 1,5 miljoner
som nämnden har att hantera. De förslag till inkomstförstärkningar och besparingar
som nämnden föreslagit de senaste åren har inte varit möjliga att genomföra. Nya
förslag till besparingar eller inkomstförstärkningar kommer att diskuteras i nämnden
under året i budgetarbetet inför 2007.
Visby den 20 april 2006
Tommy Gardell
TN:s ordförande

Bilaga § 69

Interpellationssvar

Solveig Artsman , Moderata samlingspartiet på Gotland, har ställt frågor till mig
angående skadliga halter av fluor i det gotländska dricksvattnet. Jag svarar enligt
följande.
Fråga 1 : Vad är det högst uppmätta värdet fluor i det gotländska grundvattnet?
Svar: Enligt uppgift har uppmätts värden på 2,5 mg fluorid/l vatten.
Fråga 2: Vad tänker kommunen göra för att inte människor ska komma till skada på
grund av de höga fluorhalterna i vattnet?
Svar: De värden som uppmätts på Gotland kan inte sägas vara höga. Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd 2003:17, bedöms halter på 1,6 – 4,0 enligt följande:
”dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad
omfattning ges till barn under 1 ½ års ålder.”
Miljö och hälsoskyddsförvaltningen informerar på olika sätt allmänheten om vikten
av att kontrollera de egna enskilda vattentäkterna. En dricksvattenbroschyr skickas
på begäran ut till intresserade. Förvaltningens hemsida innehåller också information
om dricksvatten. Emellertid betraktas inte fluorid i Gotlands dricksvatten som någon stor hälsofara i likhet med exempelvis de drygt 30 % av enskilda vattentäkter
som har bakteriologisk påverkan.
Fråga 3 : Hur informerar kommunen medborgarna i de utsatta områdena om riskerna med för högt fluorintag? Ges allmänna råd?
Svar: Omfattningen av förhöjda fluoridhalter i grundvattnet på Gotland är idag
okänd. Rådgivning tillhandahåller miljö och hälsoskyddsförvaltningen, varvid även
understrykes den enskildes eget ansvar att kontrollera sitt eget vatten. Fortlöpande
kontrolleras dock det vatten som distribueras av Gotlands kommun till de kommuninvånare som är anslutna till det kommunala vattennätet.

Eskelhem 2006-04-19

Jan Grimlund
ordf Miljö och hälsoskyddsnämnden

Bilaga § 70

INTERPELLATIONSSVAR
2006-04-24

Interpellation om kommunens kostverksamhet
Lena Lind (Miljöpartiet de gröna) har i en interpellation berört frågan om
kostverksamheten i Gotlands kommun mot bakgrund av två framtagna
konsultrapporter: Utredning om lokalisering, produktions- och serveringsmetoder,
logistik, investerings- och lönsamhetsanalys av ett eller flera storproduktionskök
och Produktion och distribution av Mat i Gotlands kommun och ställt följande
frågor till mig:
1) Vad har hänt med rapporterna?
2) Är idén med kyld stordriftstillagad mat inom vård, skola och omsorg borta
från dagordningen?
Svar på fråga 1)
Den senare rapporten är redovisad i hälso- och sjukvårdsnämnden, som 2005-0621, § 331 beslutade, ”att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för fortsatta
åtgärder.” Barn- och utbildningsnämndens AU-beredning har kommit fram till att
rapporten skall behandlas i barn- och utbildningsnämnden (BUN) efter att den
behandlats i kommunstyrelsen.
Svar på fråga 2)
Idén med kyld mat är inte borta. Inom äldreomsorgen distribuerar Samhall kyld
mat efter särskilt beslut till äldre i eget ”vanligt” boende. Vid Tingsbrogårdens
ombyggnad bestämdes att något nytt tillagningskök inte skulle byggas utan de
boende får kyld mat från lasarettet för uppvärmning på plats enligt den modell
som redovisas i rapporten.
För närvarande pågår försök med kyld mat för kvällsmaten för boende på
äldreboendet Kilåkern i Slite. Maten tillagas på plats under dagen för servering på
kvällen.
Struktur 2007
Inom ramen för Struktur 2007 samordnas ett antal pågående projekt/arbeten där
”Försörjningsorganisation” inkl ”Måltidsutredning” är ett av dem.

Åke Svensson
Ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden

